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 اه فرج
 سس

 هکت انچمه (ونیامنیس) امنیس هراتس ًمانهام لوارامش 6
 هک .دش تبال و دیدرگ هچاوم نادنقالع لبقتسااب,تفریم ران
 + هریقو یلبلتیا یاهرتسوو یدنهیاهلیف مامت مغلع هزورما
 دن وتیمءونیامتیس» و درادهاوخاوهیلمنیس نینساپ دن كب مهزاب
 ..بای را امنیس (ننفتم )رکفتم دن اوخ یارب دیابو

 یلاهدوبمع و صیاقن .ميزادلمک فوفونادب دوخام هچنآ
 ؛میتشاد رانا اماکن انچمهزابو .تشادوجولوا ةرامش رواک تسا
 دزفو اداهدوبمک نیا .هیرشت نادنمفالع و ناگدنن اوخ زا یرابسب
 ییاقنیمم هدنیآیاههرامشردو جیردتب میراودبما هک هدنورک
 ؟دنناوخ یاربهاوخل دو صقق یب هیرشن كي هگن ال ؛میربب نابنا اد
 لب[ دوچوب ام

 یل امنیسناگدنسب و زا یرگید دادعت یراکمهزا هرامشنیآ رد
 وادرک میهاوخ رتعیسو ار رداک نیا هدنیآ رد و میاهدرک هدافتسا
 یارب و یلامنیم نادتسوث یارب ارلکفت نیا دبخوک میهاوخ
 ۱ .ميزاسرتاجرب اب ؛دوخناک دن اوخ

 ق هک دشاب تساد «میاهدینش رفثدنچزا کن اچن 7 را
 طجارش رد هک مي ایمحيطودمزال تسانارگ یاهدع نب.هب رد نیا
 همه زا و ؛یهط۲ نودب و ,گت روربوصت و بوخلغ و پاچاب .یلعف
 هک مينکي رکف.یلمنیسال از نینچنپ(یاعومجمابرتمهم
 هبرشت نیا هک دنادیم بوخ ,دنر دین (تسد هک اهنآ ..دشابدایز
 نیادد نیا هوجواب .دوشیممات ام یاربردنچ :یلعف تایصوصخاپ
 الفری ام نان اوخزا هتسونیا هکنآ طرفب .دوبمیهاوخ زی رکف
 .ددرکراوتسا دوخ یاپرب برنا .دنریذپب تدوصنیمهبارثآ

 ایل هک ,تشيا ابیلصا قرحو رخآ فرحلاحرهب و.
 دوخ تایرظن نایرجرد ارام .ميرادراظنثا دوخ زیرع ناگدنن اوخ

 تسادهار زاطقق.دنوشروآ دام اریوتحمیمکوشی و دن راذگب
 .میوشرتکب دز لآهدیا ذی رشن كی یو یمدق مین اوتیم هک

 ینایاتشآو داتسودو نادنناوخمامتزا مث ادیمووخ بو
 تامیمص دناهداد رارق تینهت و قیوشت روم ارام ًاهافشایو ًابنکهک
 مین یوازگسایس



 یون رو یرناه

 ۲۵ تعاس
 راظتتا هسنارق رد هکناش اح 6

 یثا «سانکسا زا یجوم » ملیف .دنتشاد
 و ۰ درک اد دوخ راک «یوئرو یرتاه»
 یتادرگراک یارب یدادرارق دوویلاه
 تخاس دقعتم وا اب ملیق هب

 » اتسنیا ذا ملیف نلوا
 "لیجریو»فورعم باتک زا سا

 یه و یرادبملیف كنيا هک .تسا «وی
 مامتاب یوالسگوی زا دارکلب رد نآ

 اوج ی توام زاد
 دوخرب ار وآ مان هک یصوصخم یلدنص
 (زونه ) و ۰ تسا هتسشتت ,دشاب هتشاد

۴ 

 ۰۲ ۵تعاب
1 

 هاربترون ًمکاحم ات 1٩۳۹ زا كتچ
 شزرا یاراد تلع نیابو .داد نایرج
 یکاولکچ . یتامود رد ارجام .تسا
 كي هب طوبرم و دتفایم قافتا تابلآو
 لب عاون اب هک تسا تاتهد رهوشو نزز
 سیب هینآ .دنوتیم راجد نارود نیا

 اتازوس شرسمهو س
 هکتسا یمیاقو

 :دوم ناه

 «تارود .دیا 0
 ًارابچا ام هکتسا خلتو هت

 ميرادداقتعانیاب ام .مياتفرگ ارتآرهز



 ینادرگراکماگنه یون رو یر اه 6

 4 زا یمدآ بلق یتقو ات هک و قا
 یملا قولخم كي تروصپ ناسنا ,دن

 .درکدنهاوخ قفوم سا نیا دد
 ینوتنآ وا ملیف لوا ناکب

 » یزیلاربو و نیئوک
 دح ات هک هدرکیعس طقف «یون رود

 رانکب ار دوخ اهداد رارف زا ناعما
 .دشکب

 .تساهواتس كي هک یزیلان
 اج كي و دنولپ كي وا
 یوم كتر هکلپ .تسین ورنوم

 زموق هب ار وا

 ًاددوخ ذح هچ ات «قوئ روا مینیبب
 .دشکیم دانکب اهخرچ یال



 تاجر
 زور یابیز

 یول هو هولادنآ كس یا نلوا
 «یودادیولا



 هاگتمادن
 + لبق هرامشرد هکنانچبه 0

5 
 ناتز نادنزب_طوبسک لدریشذآ سا
 :دنشاذگ شانشی هتشذک هامرجو , عسا
 نادرگر اتکا عرگید قیفو دش
 تسا نمضتم ناوج

 :ینویعو زین رجب هک هادی
 ناوربهدشماجنا.ناوارف نیرمت زایپ و
 تی و

 كيزوم ژانوم هب نانچمه لدریغ
 ابا ب هتشاد هچوت ناب نیوتقت و
 رثآ نتمرد اد «ینونیبلآ» زا «وجادآ»
 . تساهداد رارق

 « لاحرهپكيزومپ هجوتو هقالع نیا
 ابلیف ,سناکسرح نایاپدد ... تسارتوم
 ریوصت هسب , یقیسوم تن كي ساکمنا
 ریوصت دن نایمنیا زا .دوشیم لیدبت
 هکیاهچبرتخد هلجزا .دنامیم نهذ دد
 -. دزکیم نادندپ ار دوخ پل

 تو الی نینچمه
 تسابوخو ییکمشچ : كاسورغ
 تفریذپ دیابار اهزیچنیا مامت
 :یمیمص دوخ راک رد نادرگ راک
 تسا نینچنیا لدریش

 هالول:یاهملیف اب «یمد 2اذ* لا
 هناونمیاردوخ کر وپرش یاهرتچ » و
 هدناسانتلکیزوم یاهملیف نادرک راکكی
 نامید هک «قاریسیعا:لیف متخا
 مناش سخد » هب موموم « تسا لیمکت

 ژا داشس تسا یسملیف < روففور یاه
 دننام یناکشیپرته اب ..سقر و کيزوم
 بالالنود ناوساایف -.دوفود نیر
 . نارگیدو سیرکچ جرج

 سالاثل رودزاو ارف-ووت ود نیرتاک 6
 زا یلاههنحرد سیرکچ جرچ و
 یبد لار را هدوقفور یاهناخ



 زا يملیف تشذگ هک یعام رد 8
 دمآ رد شیامنپ ٩ تسد نیرژ دمحم »
 هکنآ نودب . تسوا ملیف نیمود نیا هک

 اسیرصایو مينکداشتسا وا تاحیضوت هب
 وا هک یثوکب دیاب » میئامن یقن ار ملیف
 تاتساد كي , یتسیلاثد تشادرب كي اب
 كيترومب هجیتنو , هدنارورپ اد یلایخ
 هدمآ رد نکممریغ

 لیف_یناکس كي
 دروخو دز هک _نادابآ رد هچوکلخاد
 ؛دزیریممهبارنآ :نیبقامتم و یرارفنب
 راک , یرگید ملیف دد و ستشیپ نثط اب
 دوبیبوخ

 اناخ هوهق نآ

 سیژه » یارب هتشذک هام
 ای دوب هکر اهسافعیویدآد
 ار وا ملیف ود رد الوا
 ! و ناخ مشاه - ناطیش

۸ 

 (!نادرک کش وب
 ویتسف نیلوا یرازگرب هکنآ رکید و
 تمسقناریا رد ناکدوک ملیف یللملانیب
 ووخبلاویتسف ریبد اناونعابارواتقو ملظعا
 .دوب هداد یصیصخت

 « ولدایب هکنشوه » نینجبح
 اور « ناطیش لسگ » ملیف رد ین

 | رد البق هکولرا ترازو مادختن
 هک تسیتدم ۰ دوب نه و هکنهرق
 ب و هتخادرپ تیلامفب دازآ
 یاهبلیف یرادریملیق
 راک جی هتبل هک

 هیهنماگنهولراه
 يتاريا پیک اوزج رد
 دادماجن | رلیفیرادیملیفزا
 .دوبفداصت ملیفردوا

 تسروخهشیمه وا

 تک شو تک

 زا یکی « نوتپمی
 رت مادنا شوخ و تسایند یاهنکنام نی

 دایسب ینامشچو تروص بحاص هوالهب
 تابیز

 زین وا تفریم راظتنا هکنانچمه
 ینادرک راکبكنیا و هش هدیشکا





 :نک هام
 تسایرپ تاکدوسک یاهلیف یللملانیپ
 طسوت ناریا یونابهش ترشحایلع هیلاع

 3 رب نوناک تاناوجون وناکدوک یرکف
 روشک یا | لک هرادا یراکمهاپ
 رد ۱۳۴۵ءام نایآ مهدزون ات متزآ
 نارواد تثیه . دبش رازگرسب نارهت
 ترالكمنمرت تسایرب لاویتقیللمل انیب
 زئورک یرنا زا هک
 (ینامود ) ویوگوکسیوپنوی (هنارق)
 (ناریا) یدیجم رتکدو یروت هجاوخ

 بک رم : (ادأن

 را هکار هقباسم لغاد ملیف ۶
 باختنا روشک ۲۵زآ هدیسر لیف ۱۳۰
 لاویتف جیاتت و دومت هدهاشهدوب هدش

 زیاوج و توک نوا

 ی
 نارهت زا دنمروپو -یسودرفزا دتمجرا
 :رتهب یارب اد دوخ زسیاوج ,لانرج

 ی

 زا حراخ دوطب لاویتف نیارد
 - ویوگ - نرالكمزا یگاهلیف .هقباسم
 هدراذک ومال و لثورک



 :یلاکیرمآ یاس ور» ملیف زد نیتیو تزاوسا 6)|
 «راسستسبدو فوسم باتتكي 68

 نیا .دوشیم هدنادرگ رب ملیقهب یتاکیرمآ
 و دراد مان «یفاکیرمآیایور كي» باتک
 یگدنزب نآ یایجام

 تراوتسا»-«یلتنج»ملیف نیارد..دوشیم

 نازوسو - « رک رایرونیلا »-«نمتیو [
 اب کیت

 و راک هزت هراتس «دگرتدنآذوس»
 سکعپاچابشیپ یدنچ هکت سا یئابیز
 بتیسکایندب «کوبسیلپ» هلجمردشیاه
 نش یق مع

 ءرمز زا « كيرتیمد دراودا» 8
 عون همه نتخاسب هک تسا ینانادرگ راک
 لات نکرده ویو یاب سد ملی
 دروم دد تسا هدادن هئارآ یناثخرورثا
 «یلک زراول» هبب موسوم داریخا ملیف
 ملیف نيا رد ,هدش یئاهیرازدیما زاربا

 و « كرامدیودراچیر » -«ندلوهمای

 طوبرم تارا

 یزاب ( دلجتعب ریوصت) < لودسینج»

 هنگ لوریینج» هراپرو.دن راد
 لاسباتام

 یو لرد لوریئجو نده مالی 8
۷" 



 یربچ رگید هکتسا یععش مياهدیسر نآرخآیاهراس هب رگید هکتسا یباتک
 ار. میتسه شراضتحاتالحل نیرخآ را هک تسا یاهدیدپ . هدنات شدش شوماخ هب
 ترا یارب : هلصافنیرتبسام رد نوتکا و ميادفر هلصاف نآزا نامز هنودرک هلیسوب
 سنا و میشاب هدش نآیوهابهزا یئزج هک ميکيدرت نآهب ردقن 7۵ اریز,مشايمشاهدابرد
 هکتسا ها با زا ۰ دا هد رم نام زا یکت شرط بار کود ملعآ
 تخادر همی ادورمب هنافرظب و هرکهراش گی درابگ ای زحرفو سوق نیا یماعت ناویم
 اب میج» هناسفا نیا

۷۳ 



 زیچهچ یا ربرایسب یوهایه
 هیج » رونهط اب ميروآیم دایب هکیتقو

 رسفص» و اه « زومام د یرس و تفرگارف اراچ همه « مسیدناپ »
 رد دیاب هاوخان هاوخ دندروآ ردرس دانک و هشوگ ره زا اه «رفص
 2ا نیا هزیکنا و خنرس یوجتسج
 یداع یچاشامت یروعش مک و یکقیلس یب باسحب ار زیچ همح
 تشادنیاهظحالم لباقرومش مه رگا یماع یچاشامت اریز ميراذگب

 .تسین  یفاک



۴ 

 نیا ییارب رد یاهنیئآ یتاهقیلس هکدراد یئاههتساوخ لقاال دشاب
 نیاوادوخدنتابهتشادن تلاصا « دناب» فالخا رگا و تسادهتساوخ
 زایننیا دیاب .تسایناکمهزاینكي یوکیاوج اریذ .درادار تلاسا
 . تخانشار باوج نیاو

 اهایورزا یشقن

 ن زمیچ یارب یماد » یابیز
 اب « یثالط هجنی » ژارتیت و . سکس و یزتاف » دوب هدش لیکشت
 ی ار هعومجمنیا , ودنیاب « نویسکآ » رصتع ندوزقا
 یاهبلبف هدنهد لیکشت یلصا رصانع هتاک هس صانع نیا  دوب
 یوسب اریچاشامت هک تسا ینوجمم نآ , اهتآ بیک رت و «دناب »

 تیمورحم ناربج و ام یاهلآهدیا میت « دنا
 دوشیملیمحتامرب نامتاعوتمه راتک رد یگدنز تلمب هک تسا یئاه

 .ه و کن راکتر یاب
 یارب . دهدیم تاجن هرمژور یکدنز یتخاونکی جنر لاکنچ
 یاهدوسجو یعامتجا یگدنز جتینب طیارش هک یمع نیا یاهناسا
 لکشلادحتم و هدش یدنپ هتسب یانچا تروسپ ار اهنآ دودحم
 تسا یدیما هنزور «.دناب.» مسیل آهدیا , موزوآرد هناخرک كي
 و نتساخرب رتسب زا اهحیص » ادم دن رویچم هکیت اسک یاب

 تقوم نیرگمار كي « دناب ه هثنک لمحت ار «
 < نرتسو » بتکم

 هکیلادح رد يلو . دناشکیم یرتداذآ و رتیسو ورملق هب ار ام
 یاهدیما وهدنیآیامنرود«دناب» ,دربیم اههتشذگ هب اراه «نرتسود
 وزاسیم جم انامریاربرد ارفآ

 زا اد ام هنچ یتاظحل یارب هک تسا ینی

 تشهب رد یئانشآ

 نمشهک, یراکهبت ود هب مجار « دناب » زا هکیماکنع
 ,دننکیملاوئس : هدرک طوقس یاهرد رعق هب ناشلیبوموناوا بیقعت
 عالب و ... « دنتشاد هلجع متهچ هب نتفر یارب » : دهدیم باوج
 غاب « ناراکهبت نآیثنآ رد قرغ لیبوموتا هرظنم زا سپ هلصاف
 تسا نیز مدق لونشم نآرد « دناب » هک يثيبم او یگافماب



 هک ار« دناب » و. مينيبیم ار تشهب نیا ۰ منهج نآلیاقم رد
 تسین هناکبب تشهب نیاردوا یلو  هرادرارق نآ رد

 رشب قوفام

 هیتیپیم ازووخ ریون .تسهب یعاشیا هوجوا عرب
 رصانع - میشاب میداد لیم هک وطن [هکلبيته هکر وطن آهن
 اهتنم : هددوآ دوجوب زین اد امهکتسا یئاهتامه « دناب » دوجو

 «دناب».مدش هتشاذگ همیدو هب « دناب د دوجو رد گ
 یحطس رد اهشنه تسا رادروخرپ ام هصخشم تافص مامت زا زین
 رشب قوف كي یامن واب هک تسا حطس فالتخا نیمه و . رتالاپ
 , «واد اد

 ثوخ و تشوگو تالشعو , نمو راکفا, تطاوع
 رب یگدنز زا هناوتیم ام زا
 دراد یگدامآ هرم یارب ام زا رب

 هدنابد دربی مه بوخ و دنکیمیگدنز پوخ» هک تنم یووت
 اونی هیایریم نیریاس زا یگدنژ هعیامم زد اد یتایمع

 ردترب درم « دناب » . دراد ار شنانمشد نتخاس دوپان یکتسیاش
 تلادعنیشناجهراپود ار یمیبط تلادع ههاوخیم هک تسا «

 مي افوعب مار

 رشب دنذامو

 :ره زا لبق « دناب » نیا دوجواب و :..
 لوسحم دح ژا وا دوجو هدنهد لیکشت صانع هکیلاحرد

 دشنام انیع . هدش تیامر اهنآنیب بسانت یلو هتفای شرتسگ رتشیب
 :ج دحیپ یگدزپ نیعرد هک « سدور » لوغ یاهناسفا دمسجم
 یونعم و یدام تردق . تسا هد ظفح ندب ءاضعا نیپ بسانت
 و زئارغ یضعی ۰ وا ریمض کانبریز دشاب هک ردقچره « هناپ »
 دزاسیم_ طوبرم و هییش اهناسنا نیاسب اریو « شتطاوع
 هنکیمن ریس امس فالاب نامسآ رد « دناب » دوجو
 نیمز رد شیاههثیر دشاب اهنامسآ رد میظع تخرد نیا کرب و
 یجاشامتیارپ «دتاب» دوجو دوب نیا ذا ریغرگا ۰ تسا هتفرورق
 یتعشاد تسود « دناب » رگا . دوبن شریذپ لباقو یندرک رواب
 نآزا رتشیب هکلب .تسین شروآ تریح تایلمعرطاعب اهنت تسا

 ناسنا

۵ 
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 شثاهدش لرتتک رثات ؛ یگدروخ بیرف ماگنه رد وا مشخ یطاخب
 رد شبارطضا و ییاولد هب هتشغآ هان ؛ تسودکی کرم رد
 شزرلو درس قره رطاخب رتمهم همه زا و ۰ ینادرگررس تاظعل

 زا یپ هک اد شووجورسارد گم نداهنس تشپ
 . تشبیه« دزیگیمآ رگ

 تشوب بار سرد

 نسیا هب ناکناکیپ اسم وا هیلادد و هدناب» ءارمهپ القا
 اپ یثایور یایند نیا رد اد اه « دناب » . میبايیم هأر تشهب
 دیاب ایند نیا هب دورو زا لسق یلو . هزاسیم كيرث دوخ
 مسیلائد اریذ ۰ ميزادنايب دودپ ار دوخ یتسیلائر یاهرایمم
 یراگ ژ اس هدناب» یاهملیف مسیلآ هدیاو مسیتن امراب هرمزور یگدنز
 رتک آ راک دشن ام اب» یایند هلکشتمرصانع . درادن ينادنچ





۸ 

 رارق یجااست روصتو رومش حل ءارو رد نآ اب گنهآ مهو وا
 .تساراچان «نویسکآ سکس, یزتناف» هناک هسرصانع هئارا . دراد
 یاهنادنمتوه هئارا ,دریگ ماجنا دوخ تروصنیرت هنادنمشوه هب هک

 ءدرک یفخم میقتسم ًارهاظ نایبو یکداس با
 وا تاساحااب یجاشامت قطنم یاجب اهیزتناف نیارد اریذ . .تسا
 هاگآدوخان ییمش کور تشگنا دیاب راچان و . میراد راکورس
 مزیمانید هک تساجنیا . میریکب یژابپ ار نآ و ميداتکب یجاخامت
 تروصب هزرابم نآ رد هک) «ودوج» كمکب اهنویسک آردزاسلیف

 یکس هشارا . دباتشیم ( تسا هدمآرد ملعكی
 | هقطنم نیمهرد «دناب» یاهملیف یاههنحس نیرت
 ازابس هاکودرا یشایمس هنحم ) . دریکیم تروص
 و «یئالط هجنپدرد تنم نابلخ هورگ
 یلصا تروصب یچاشامت نه قامعارد هک ملیف نیمهرد* رول اک یسوپ*

 رثراکشآ اب سیسو . ددرگیمرب : ودشیا يسنچ سامت ینمی ۰ دوخ
 هتفر زین مهبم هدیا نیا , هژرابم نیا یلصا تیهام یجیردت ندش
 وا ریمض یتیحطس قانءپ یجاشاسمت نهذ قامعا زا ار دوخ هتفر
 روصت نیا «رولاگ یموی» و«دناب» هسوب ظحل روهکیتاجات. دناسریه
 لبمسزین تآ زادعبو . دریگیمرارق یچاهامت نهذ نشو هقطتمرد
 - (دنکیم لیمکت ار ینچ هلبارنيا امیپاوع هناورپ یسنج

 طرش «مسیدنای ۶ بتکم یاهبلیف هلکشتم رصانع پیک رترد
 ینیسحت لباقداعت میروایب طاخب) تساهنآنيپ لداعتتیاعر یساسا
 صتعود نيب ؛ هراباک هصاقرلتق هثحسرد «اهنک هفخادص»رد هک ار
 ریظن زین «مسیدن اب» پتکم (تسا هدشداجیا ؟سناپسوس» و «سکس
 رصنمب ًادیدش دوخ تدحو ظفح یارب کرگید كيتن امر بتکمرح
 تاروصت و یزتنافیایند یاقب همزال اریذ . دراد جایعحا لدامت

 زالبق دیاب یچاشامت .تسایچاشامتفطاوع تان اسون ندوب  دودحم
 زا یکی «دناب» هکیماکنه یتح . دنیبب مشچب ار یلابیز زیچره
 ابرقو وا حبش طقفام دنکیم هفخووخ یاهتسداپ ار تاراعبت
 ارد. ميتکيم هدهاشم کن راکنرو تام هعیشكي ءاروزآ
 ابو یتشذ اریذ دوشیم تظفاحم «یئابیز»رپس هلیسوپ ام فطاوع
 هطوبرم یوتحمندراد نآ تخادرپب یکتسب,هدیدپ كي یئابیز

 سیرد اردوخ هک

 مود تب

 كيرد شیناسنا قوف تاصخشم ماستاپ ار «دناب» یکا 8
 «یئالطجنی» كيايو «ون رتک د»كي اررگید هفکمیراذکب وزارت هفک



1۹ 
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 «دناب» یفم هشیلک «ونتکد» . دنیواسم رکیدمهاب اهنآ یاههنزو
 تاصخشم نامهابو هدن اب»تردقو یدنمشوه هبتسا یدوچوم . تسا
 و ( یناسنا قوفو یناسنا فعاضم هبنج نامعاب زابو ) یرشب قوف
 شیپ رد ار وا سکع یریسم هک تسشیارددنابداب وا توافت اهن
 هچنآ و . نامرهق هض كيواو تسا نامرهقکی «دناب» . تسا هتفرگ
 رم هدیدیكي . روآیمرد نامرهت دض كي ترومپ ار وا
 ریغ هزیکنا كي هطساوب هکتسا یناود رامیبكي نامرهق هضنیا
 تسا هدیشک یداعریغ هشقنكي ی ت یدوبات تهچ یداع
 تروصب «دناب» بتکم یاهلیفرد هزورما هتقننیاو هزیگنا نيا)
 یاهکجم نیرتلکشمزا اهنآعادبا هکدناهدمآ رد اجرباپ دادرارقود
 «دنابهژا نامرهقدض نرارگا (دشابیم نازاسملیف عوننیا شیامزآ
 تسا یریستلعب هکلپ؛وا ندوب رت فیعض ببسبهن دروخیم تسکش
 او ) . هتفرگ شیپ تیرشب مادهنا یوسب هک
 و قلطم یدبو یبوخ هداس هفسلف تازرایم نیا جترفب بیک رت

 دناوتیمن نامرهق شنا (دنکیمرظن بلج یدبرب یبوخ کذورید
 هتسب «دناب» شژرا !ریز . تسا «دنابفضوا فض . دخاب فیمض
 . هتساخرب شاهژرابمب هک تسا یفیرح شزرا هب

 ءارو زا هک تسا

 حنرطش هصرع

 هلکدتمصافعریاسزارط مهیحطسردزپ
 شنامرهتدضو «دناب» هژرابم . دشاب ی

 ربا و اهتاوز مزرابم ككي تکاب یکیویف هززاین کی هکنآزایچ
 هنحصاب هدناب زمیچیاربیماد» ملیف هنادنبشوعواجب هچ) تساراقا
 » هژرابم نتفرگ رارق ۰ (دش عورش جنرطش هقباسم
 :ءامزآ یاهکجمزآ رگید یکیزین یحطس نینچرد

 دنیا هزرابم





۲ 

 یحور هزرابم « یئالط هجنپ » ملیف فض طاقتزا ۰ دشابیم «دناب»
 هکر مب «دناب» دیدهن نیو یزاب فلک هنحصرد «یئالط هجنپدو «دناب»
 رومام و «دناب» بلاچ هطپار شاباقمرد هکدشابیم «یسال» همشااب
 مادکچیه هژرایمنفرط . درپگ یمرارف نرتلخاد هنحصرد« رتکپسا»

 حیحص , حیحص یاهحار همه نایمزاو دنرادن ار ندرک هامتشا قح
 رب مادکك حیحص هکنیآان دننکیم باختنا ار اهنآ نیرت
 :هزیکنارههک تسا ایدح نینچرد . دوشژوریپ یرگید نیرتحیحص
 ادیپیتایح تیمها یجاشامتو اهنآیارب یئزج تکر حرهو هدیاره
 اعسیا و اههزیگنا نیمه دروخربزا اهنآ ءزرابم اریذ . دنکیم
 یلاغ تسبراد هک تسا تایئزج نیمه . دیآیم دوجوب اهتکرحو
 یدبو یبوخ هفسلفرکا , دنکیمرپ اد یدب هیلعرب یبوخ هفسلف
 نوخ یناور هژرابم نیا دادیم لیکشت ار «دناب» بتکم تلکسا
 . دوریم رامشب نآیاهگر رد یراج

 یراف یالج

 زا رتهتفای لماکت یدسحرد مهزاب ) مزینیشام و نیشام 8
 تمدخرد ءاوخ و «دن اب» تاذسل تمدخرد هاوخ (یگدنز تایعقاو
 زورب زور ,وا هیلعربو شن انمشد تمدخرد یتح ءاوخو یتتازرابم
 تردقو دنکیم یزاب «دناب» بتکم یاهملیفرد ار یرتیساسا شقن
 تاییکرتنیا یگدیچیه هنمادربمادم «دناب» کم ناحارط لیخت
 .دیازفایم روصت قوفام
 دحرد ار راک لصحامو میناب یوقروصت تردقاب یدارفا هتخادرپ

 نیا كرتشهژرم بیتقو یلو ۳
 رد مسیظع هاگتسد نآ لاسفم ناوضپ ) تیعقاو و تالسیخت
 تقونآ ۰ ميشيدناسيب ( ٩ یئالطهجنپ » رد اسهلیبموتا ناتسروگ

 و هتخاس ًافرص ار هدیدپ نیا ادنپ ارد دی



 نامنچ نآ رد هک یا تسا هو و ناسن
 نیارسبارسب رد ام یکعرب هدناب+.رادندوخ یزوریپهب یدیما
 وا هیاش. تسین زجاع مزینیشام
 یچاشامتو اب ینیشام یایند نیااب یکنهآ مه یکتسیاش یلو

 < دناب » یزوریپ اریذ داد ارکو یزورپ یوزرآ زیت
 ام - دناب » پیک رت .تسوا

 رجاربدد وا زجع + مزینیشام هلئسم هب

 ی
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 الویه نییارسب یزورپ زا وا هنادیمون کرندآو زجع نیا زا

 ون رتک وات یراگیلاک زا

 نابنا و) روهظ یارباد هرودنیا «دناب» هکدش دولچ
 هک یتقو ؛درک باختنا(وا شریذپ یاربار تامز نیا متسیب نرق
 عوضوم دیاش ميشيهنايب ناملآ یامتیس «مسینویسرپسک ا» تفهن هب
 فرعماع# زوبامرتکد » و اه«یراکیلاکهروهلن . دوش یتنشور یمک
 تشاد وزرآ هک دوب هدروختسکش تلم كي هنانیپدب لمعلا سکع
 یاهتوخ كي
 اهنآ یایود »یتقو و .دنک ناربج ار یگدنکفارس نیا ناوارف
 زوبام هو «یراکیلاک هتسوبپققحت هب یلتیه روهلاب
 .دوب _هدش زاغآ اهمتسیمرصع . هندش

 « زوبامرتکد» و «یراکیلاک» هتفایلماکت هنومن «ون رتکد»
 و تسا هتفرگ رارقشرباربرد «دناب» رابنیا ایند نیارد هک تسا
 كي ینامز هک اد یناطیش میظع یورین نآ .دهدیم تسکش ار وا
 هک هچنآ .درادنمال یکید تشاد مزالدوخ یاقب یارب رشبذآ لست
 .تسا یلعفلست تشحو و یفنت هرومدوب لست كيقالعدروم

 عوضومنیمهب مه یزورما و یزورید نامرهآ نیب فالتخا
 ادیم یقالخادض دوجوم كي ار «دناب» یاهدع .دوشیم طوبوم
 یقالخا یاهرایعم نیا هکلب تسین یقالخا دض «دناب» هکیلاح رد
 یلو دوب هعماج تمدخ رب درف هتشذگر  .هدرک رییغت هک تسا
 دوب بارحم كيسکس هتشذگ رد .تسادرف تمدخرد هعماج زورما
 ادمتسیس شب هتشذگ رد تسا هعماج ناکرازا یکی هژورمآ یلو
 دنادیم دوخ نمشد ارثآ هذورما یلو تشادنییم دوخ یادخ
 رباربرد اردوخ زونهیلو هنخادرپ متسیساب هزراسه درف هژورما
 رشات دهاوخیم كمک «دنابهزا هک تساجنیاو .دنیبیم زجاع نآ
 یصح نیا رد « دنابهروهظ . دنک عفر وا رس زا ار اه هونرتکد»
 تسلاصا تابثا و درف یدازآهب هزورما شپهک تسا یزاین هناشن
 دراد وا

 ورک خم اور نام الوب

 دید آن نیت
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 نیریاس

 دوخاب ار شنیهباشم زا یربتک هورگ «دناب» هب ژاین
 و شناگ ده نژاس عمط هدیئاز اهنیا شکا . هروآ داذابب
 یئایل ایاهملیف «نیرومامهاهنیاأر ردو دندوباهنآ هناروک روک
 اهن رتکآ رک داد رایق ءاهرفسرعم» هگنراگنر پیک رت و
 یناستا قوفام «دناب» .دوشیم بوسحم «دناب» لیاقم هطقن تسرد
 داع یاهناسنا اهتيا یلو. دراد تنوکس نیمز یوررب هک تسا
 هایشان یاهیزاورپ دنلب.دنتکیم زاورپ اهنامسآ رد هک دنتسه
 تسقص هنوگ ره هقاف نیرومام نیا هک هدش ثعاب ناشناک دنزاس
 اهملیف نیارد مه راکفادریتو یناور ءژرایم ًاعبطو دنشاب یناسنا
 رابم ردهدیجنمنیزرطب ضوعردو « تساهدرک لزئت یفص دح ات
 هناتسآ هسح زا راک هجيتن هکیروطب تسا هدش قارغا یکیزیف

 مسیداسب اردوخیاجنونک اودنکیم زواجت یچاشامت یفطاع لمحت

 تلاصاذاهک دراد دوجو زین یتیلقا تیرثک |نیا لباقم رد
 هتشادن تلاصا « دناب » هزادنا هب مه رگا و ؛ تسا رادروخرب
 دارق ثحب لباق حلعس كيدد هک داد تلاسا ردقنآ لقاال هشاپ
 لآهدسیا لداعت نآ « ولوسنوگلپان » دوجو بیکرت رد ۰ دریگ
 هدروخ مهرب : وا یرکف یاوق هلرسپ و تهج رد + رصانع
 .دراد ءاعت|شتواکذو شوههب دوخیکیزیف تازایتمازا شیب «ولوس»
 یشناگدنزاسهب ؛تسا هتفهنوا تارد هک زاب حن طش كي یشیدن ارود
 یرکف و یناود هزرابم كيدح اتار ملیف هکدهدیم ار تسرفنیا
 ار یدیون نینچ یرس نیاملیف نیلوا لقاال .دنهدیقرت هنادنمشوه
 تجر دیون نیمهب زاب اهنآ ملیق نیرخآ هناتخبشوخ و دادیم
 .تسا هدومن

 نآ زا «تنیلف» دوجو «وساوس» یناسنا رتک اراک فالخرب
 كي هکنآ زا شیپ «تنیلف» .تسا مورحم فطاوعوزئا

 نامرهفكي هکنآ زاشیپ .تسا یدمبود دوجوم
 شراداو وا یلاهندوخسح هک یزابهدبعش .تسازابهدبمش كي دشاب
 تسد زا یچاشامت نتخاس ربحتم تهجار تصرف یاهظحلات دزاسیم

 تساهدنیآشبزا یئامن «تنیلف» هکدیآ شیپ مهوتنیا دیا
 هدرک روهلن ایند نیارددرقم عقومزارتدوز هک تسنیا شاسنک اهنتو
 هدادناشنهبرجت اریز .دسریمن رظنب حیحص نادنچ عوضوم نیایلو
 هنرگو دیازفایمواریمخ یرشق یاهتمسقرب طقفرشب لماکت هک تسا
 - هووب ادتیازا هک تسئ امهراکساسا

 یدمبود نیمهبزین «لبنواءردنآ» یاهملیف نانامرهق



 !تنیلف»یرهاظتمظع نآ رگید هک تواقتنیااب دنتسه التبم تدوب
 هنرادنزیت اد

 یفاضارصنع كني زینار «ملهتم» رتکا راک لآهدیا لوامت
 یوسب شهباشم زا شیپ ادوا یشکاراکصتع نیا .ننطهدنزیم مهرب
 تسایدیلتتهکنیا نیعرد «مله»رتک اراک .دهدیم قوسدوب یناسنا
 بوصم نآهب زین يجکنهد عونکی نمضردب«دناب »زا

 اس هچرد ات «دناپ» یرشب قوفام شک ار نداد لا
 دد اردح نیاامو دراد دوچو یدح یداع تاستا
 م مجم «ویرزا یدرم»
 :رگید یدام ناناره تاقم

 ,نیشامابارن آ (تساهدشدیک ان ندیودنیا یوررب ابیژردقچو) دورب
 رد « (دشادب ینایلخزا ی

 و آ و نی
 یرصانعو تافص لقادح هدنیامن رکید هدارانیا !دنیرفًیب یزتناق
 ققحن هدارا .دراد اهنآ هب یکتسب «دناب» تیدوجوم یاقب هک تسا
 «دناپ» یگید هدارا نیا نودب .دوخ یاهاپورو اهوژرآ هب ندیشخب
 . تشاد دهاودن دوجو مه

 زور هعیلط
 یلوزنریسم عورش هلزنمب دیاب ار «زلبیتسدوم» روهل 6

 هک دهدیم ناشن «یزولفزوج» یثا بیک رت .تسناد «دناب» هنافا
 هکنآ بلاج و دراد یهاگآایور نياو هناضانیا شیادیپژآر هبوآ
 «یزولهرومش .دهدیم لیکشت ار ملیف گر زب فعض هطقن یهاک آ نیا

۳۷ 
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 . تسا هتفر راکیوا دوخ هیلعرپ هک دراد ار یاهبرح مکح اجنیارد
 .دیامنیمدمست اجنیارد دومنیمعوهس هدناب»یاهملیفرد هچنآاریذ
 یسم غورش باوخ لاحردوهتسب نامشچاب«یتسوم» هرهچابمیق
 همتاخیرادیپ لاحردوزاب نامشچاب هرهچ نیمهزا یهباشم ابودوش

 زیچ دناوتیمن درذگیم هرهچ ودنیا شیامن
 ,نتآ یاهلبمس« ملیفیتسیل ات رروس کلیسو . 3

 و ایورنیا تمدخرد یکمه ترآپآ یحارطو «
 زا یملیف هک تسا یراب نیلوا نيا) هنتسه ویتک قبوس یایند نیا

 شیب «زلبیتسدوم» (دراد یراکشآ وی
 یاهایورو تاروصت عفنب ار حراخ یای 7

 «زلبیتسدوم» تاینهد ردیلو دنراددوجو ثداوح .دهدیم
 هکیماگنهو ایور كيزا تسایریبعتدشاپایور كي هکنآ زا

 هک تنآ هان دش هک آنآیقو «هفمو اور نیا انا

 دنابطوقس زا یرگید هناشن < نابیتددوم » اب ماکمح 8
 نتخاس كچوک زا هشيمه رشپ .«دناب» رتک اراک وجه + دراد دوجو
 هلیسوپ هک تسا یعاد اهنت نیا اریذ . دربیم تذل دوخ نانامرهق
 نیرت شنبتذل دیاش ) هنادب یطسمه وا اب اردوخ هناوتیم نآ
 مسیناکم ربآرپ رد اردناب هک دشاب یاهنحص « یئالط هجنپ » ٌةنحص
 ,(مینیپیم هدناهردیمتا پمپ هدیچیپ

 تروصب . تغاد یاهنامرتحم تروم ًاببط وجه عورش
 اوتیم ارنآ هنومن نیرتهب هک هنادنمشوه و فیرظ وجح
 یداع ناسنا كي تسا یفاک وجه عون نیا رد . تسناد «ناسوساج
 دروخربتقونآ و میهد رارق یاهناسفا تیبقوم كي ربارب دد اد
 درادیکتسب راک یقبو . دروآبم دوجوب ار وجه دوخ یدوخب ودنیا
 -سکع :یرکپاسحزا یاهچرد هچ اب هک زاسلیف یرکف تردقهب
 عون نیا دهد هئارا یچاشامت هب اد یداع ناستا نیا یاهلمملآ

 ,یناهجروهذم تیصخش كي روتاکیراک ندیشک لداعم تسا یزیچوجع
 و یطارفا وجهكيب اردوخ یاجفیرظ وجه يتقو یلو

 اهراکلیبق نیاهب تسد اهیئایلاتیا نجبیسک هچ و ) دهدب هداتفااپ
 ینقو. تشاد عوقولاپیرقار «دناب» هناسفا همتاخ دیاب ( !دننزیم
 رکید نیا «دریگب ار«دناب» یاجكقل دكی یداع ناسنا كي یاجب
 .نامرهقكي هگ رم یدژارت ۰ تسا یدزارت كيتسین روتاکیراک كي
 9 تسدب «دناب» .دریمیم هنکمم عضو نیرتدب هب «دناب»
 . دوشیمووب ان یرتیوق نمشد تسدب دوشیمن هتشک «یئالطهجنی» ای
 .تسایزیکنامغ هکر م نامرهق كي یارب .یشومارف و نامز نمشد
 لماکتزاین تسکش اریذ + مزال لاح نیع رد و نیگنامغ
 ینادجو ثرمویک . تسا یتب درمزور





 امتیس . كيزوم 8
 لاحبات اهماک نلوازآ اد

 نلاس رد تسیئایپ .اهدص
 . اهتشکنا راشفاب شام
 درخ ار ونایپ یاهدیلک
 بسالعت راهچات دئدرکیم
 و دارف و اهکوباک یاه
 اهن مرهق واهنزهاربیقمت
 هشرآ اهدص.دننک مسجم اد
 و اهنلیو یاهمیس یور
 اتدتیم هدیشک اهلسیلیو
 یاهساسحانیبم یاهیدولم
 دیآ دوجوبه اقشاعو فیطل

۳۰ 

 داربج اد توکسصقن و
 تسین اپ ه,دعبیدنچ .دنک
 تماس یاهملیف هنحسریذ
 هک دنداد رکشیامن بل
 یاهجرد ءاقترا ارهاظ
 .دوبوا یارب

 و نامز تشذکاپ
 لوصت املیس هسک جیردتب
 ارنع لکشب و تفاییم
 دادمتسب ؛دمآیم رد دیدج

 دنتساوخیم هک یناق
 دحاتار ملیف كيزوم مهم
 دن رب الاب یرنع شا كي
 یرتیمد . دشيم هدوزفآ
 نیاذا یسکی حیووک اتسوش
 ههد دد . دوس ناقاتشم
 یروکیرک ۰
 ورتدینولت وفستنیزوک



 ییتامنیس و تايسالک زاسکنهآ

 اد كيزوسمنآ تشاوت
 زاکنهآ . هنک ارجا
 یثا یدیما ان اب ناوج
 هب نلاس نیا ژا اد دوخ
 رتسک رانیاژاو نلاس نآ
 یلو درب رتسکرا نآپ

 دوب هدوسهیب شث)
 شا + اهامنیس ناگدنزاون
 !رعیووک اتسوش تكيتامارد
 يه قیاس كيس نامعاپ
 دیسریم یظنب ._.دنتخاون
 جیووک اتسوتهأرب راک هک
 ها تسا:ههنام هچسیتنیب
 هرضخالاب ؛ دوبت نسینچ
 نیلوا. هتامنیسوراو ادص
 ابیسور دادادص یاهملیف

 هیهت جیووک اتسوش كيزوم یسودنان اد راک ,هگ بی
 ننیا سم نآ زا. زاسکنعآ هک ی یووک اتسوعهب
 زا شیب یارب داکنهآ .هنزکداهنهیدوب یتاوج
 زا تخاس هگنهآ ملیفیس  .اهنآ تماص ملیفیایب هک
 , یئالط ناتسهوک هلیج  یکیژوم «دیدج لباب»
 + تاهامخ ؛ نالپ,رتلک یو

 ؛ كرزسب یرهشمه كي . یارب يیدوک اتسوش
 « ایوز ؛ هگنفت اب یدرم  تقو ملیف نیا كيزوم
 . نیروچیم؛ناوجنا قلی شهج مع و ناوایف
 . میسک امکژولیرت ؛نوئات  هب ار هژات تشهن ماکشیپ
 یرایسپو بشجنپزودچنپ . یتعسو و شرتس ؛درپ راک
 . یگید هدهعژا هک داد اهژاس هب

 هچ رگ جیووک اتسوش نآ ات هنک یفاعرتسکرا
 توافتم یتانادرگ راک اب . امثین یاهنلاس رد نامز
 هدرکراک : لیتساظاحل زا .دوب جداخ دندرکیم راک
 ,رلمرا ,فستنیزوک, تسا یاه نیسیزوم تردقحطس
 « فومیسارگ «جيوهکتوی  دوب هژادنا نآ اهامنیس
 « فوژوتالک ۰ وکتزفاد  یمترتسکرا كي یتح هک

 هدنسیوت و فوردناسکلآ
 هتسویپ اما هل

 دوخ كبس و تیصخش رد

 فینصتار شکی زومواهک یه
 یاهملیف دنت

 ءدیمان زین جیووک اتسوش
 دنوش

 ملیف یشهب زاسکنهآ
 هدوزفایاهزانالماک ز یچهچ

 وی ءهدرک

 یامنیس یادتپا رد
 «قلان» یامنیساپ)«!دصاب»
 تارود لم (دوشن هابتشا
 طقفكيزوم « تماص
 درک مسجم و هتجرپ
 یهاومهو راتهیاسیآ
 رگا .تشادار اهنویسکآ
 یفاکهژادناب هناقشاع هنحص
 زوبن سانحا اب و ایوگ
 تاربچ كيزومتفات یادص
 ژاتنومتید رل . درکیم
 تک رح» دوبنیمغ دوی دنک
 تعرس ههبش كيزوم عیرس
 دومنیمداجیا ار تک رح و
 هاگچیه جيووک اتسوش اما
 كيلس ات ار ملیفكيزوم
 اپ هداس کت
 اردوخ راکواتسا هدرواین
 هبنج لیلحت و هیزصجت اب
 و یشیامن و یمارد یاه

۳۹ 



 تایصوصخ و تعیبط
 یمزاغآنآ یاهژاتوسرپ
 جیووک اتسوش كيزوم.دنک

 ی
 اب هدیچیپ و شما
 اب و ملیف یدنیناوختسا
 یزرلمپ نآ لیتسا واوتحم
 هتفاب مهب قداص و میمص

 نفر هلپسوپ هتسوپپ

 < تننآ هدشا

 درادنتسوویشی امت کيزوم
 تسا یک رزب زاس ینوقم
 دراواكپسالک ینوفمس و
 تسا هدرک ی شیامن كيزوم
 هارزب یاهمرفهب والیابت

 راثآ مامت رد هوک
 ۰ دوشیم هدید وا یئامثیم
 فلتختامطق تافوایهاک
 ٍيمعولیف یاب هک یکیزوم
 فای لایاپ ی اهتمسق ,دزاس
 نطاخ از. اتهزاوتیب
 . دروآیم

 راقآ زا یکیلتملایف
 وا یژاکتهآ لوا هرود
 داتسهوک »ملیفكيزوم ینعیآ
 رد ار جيودکتوی < یئالط
 ری* الگوف» . ميریگب رلن
 یاربهک یتملع اب و هوکش
 هک هتخاس رتسک راو ترا
 هنحسهبنآ هدیچیپ بیک رت
 وک انا رک راکباصتعایاه

 - تسا هدنام یقاب
 یاهنارتاهب ملیف یتفو

 دروم لثم ؛ تشاد حایتحا
۳۳ 

 -لتسوخ «نالپرتنک ملیف
 ربار هنارت نیا ؛ عیووک
 شیوخكينوفمسراث ساسا
 درو ایم دوجوب

 ملیف  تاسیزوم یو
 اب ۰ اره « ناهاربه»
 زاءیظتنمات هادنا یاهویش
 : دوکف یلصت دوخ بناچ
 زاسراهچیارب دولهرب ۲
 مرفنیا اها.تخاس یهذ
 و كچوک هک لاکیزوم یاه
 دیسریمرظاب دندوبءاتوک

 تویسکآ اب
 یارجا . دنراو یکتسویپ

 تلاسالیفهب ات[ ید
 ديشخبیهسامح هوکشو

 راقآ رپ یجرف طقف
 وا یزاکنهآ لوا هرود
 یطردداقآنيا اریذ مداد
 كيروم یاس ژارد یاهلاس
 ددارنآ ثورب راکب لوصاو

 و نییعت سود ایاهمیق
 شومارف دی ابن :دررک ث

 اب جیووک اتسوش هک درک

 یاقنرزایدایز هدع یارب
 .تساهدوب دوخ راسکتهآ
 هک تسا هدش داجیا یتنس
 نازاسکنهآ نآ زا یوریپهب
 یثکس لثم یاهتتجرپ
 اجاخمارآ فییقوک و رپ
 «نیدوپاش گروپ ,نایروت
 یگ در بش نویداسیو
 و تلاراع اراک فدریوسآ
 اتتیتبعارج هیگیدقر ایم
 هچ دننکیم و هدرک راک

 كيزوم ناداتسا دنرایسب

 یاربیتاهراکحاش هک یسور
 .دناهدروآ دوجوب ملیفره

 همختب نیوزک اتسوش
 هیامرپ یزاسکنهآ هک -

 3 فسنیزوک یروکیرگ
 نادرگ راکنیمه اب

 راک وپووک اتسوش هک دوب
 زاغآ امتیس یارب ار دوخ
 دوب یعیبط رایسب و ؛درک
 هكرزب نیسیژوم نیا هک
 ةدیسروهتخپنسرد امرصع
 تسود اب ًاددجم شیوخ
 طاخب ؛دوخین اوج نارود
 ییپکش ینادواج مادد
 .دنک یراکمع



 مسک هک تسا یلایلاا ناوج نان ادرگ را «ووروک وب ولیج»
 هتخاس۱8۴«لاسدد ارث آهک تسا«وبا۲» وافورممملبف.دننسهشزرا دجارشپ اهمیف

 و لاویتسف لوا ةزباجدرب «هربزجل درب واذزتمیالاسا یتقوآ
 ادهاوخ هک يبلطمودوهبحاصمرد .تشگ بوم ادیرایب
 در رد یوشارق دتنمكي ادرغآبلتس هک سوصقب ,دونبنشود «هربزجلادربث» و هوب>

 تطرزب ار - (1۹00) اناووج :زاتترابع وا یاهلیف .تسیثدناوخ هک هتشونواریخا
 (1۹۶۵) هربزجلادربن ۶



 :درک زاغآ روطچ ار امنیس راک
 ناوشب امتیسرد مدرسکیم وژرآ هکدوب یدایز یاهلاس : وودوک#

 كني اب مدرک ادیپ اد راکنیا تیعقوسم هکنيا ضحبب و متک رک ذاسلیف
 نیاذآ لبقاتنمو دوب ۱۹۵ ۱لاسلا اداپ اتلد»هپ یرتملیم1۶ نیرود
 . دوب یراگتهمانزورمراک خیرات

 اد لاس دنچ
 نان ادرگ راکنسهدشدم ۰1۲00۷۵116 1۳۵106 هک یتفرزا :ووروک تن وپ

 ردقجرهالقم .دنکیم رییفن دنهدیم هئارا هکیراک تیمها هب تبست مه ءورگ نیا
 هک تسا نیارباش .دوشیم رتمک ملیف هدنزاسنس دورب رتالاب راک شزرا

 دیسریب اد ینادرک راکس هتامز ومزود نیاردامش
 !دیاهدرکهیهت یرتناموک میفدنچ نونک ات

 :هب میوکنب مناوتیمهک یرتملیم هدزن اش ملیف ه ةوودوکهتنوپ
 یرتیلیم ۱۶ ملیف ؛ تسا هداس یلیخ مه شتلع ؛دنتسه نم یرتناموکد
 . دهدیمماجت ادهاوخب شلدهک یراک ره تحار لایخاب ناسناو تسا نازرا یلیخ

 یود ار ممسا هک ماهتخاس مه یناوارف یرتمیلیم جنپویس یاهملیق اهنیارب هوالع

۱ 





 هناخراک دنچ یارب هک « یروتسد » یاهملیف دننام ؛ ماهتشاذگن اهملیفزا ی
 . ماهتخاس فآ

 تسود رتشیباركيمادک , دیاهتخاس هک یرتناموکد یاهملیف نایم دد لق
 ؛ دیزاد

 ( مد داژاب هبنشکی ) هزترویاتدوپ هب عجار هک یبلیف :وودوکهتنوپ
 . « درگوگوناث» و «ا هرططن آرد اهکس» یاهملیفدعب و ماهتخاس

 ؟ نیاهدرب مه یاهزیاج ایوک
 لاویتسف رد« درگوک ونابن » ملیف ۱۹۶۰ لاسرد , هلب :ووروکهتنوپ

 هدزناش نیبدود اب ار ملیف مظعا تمسقنم . دش هزیاج هدنرب «یراویوولراک»

 یریگولج یاربندعم نادرگ راکهک یتمسق صوصخب م!هدرک یرادربملیف یرتمیلی
 ۱۶ نیدوداب و تسا یمقاو امامت دننزیم یتامادقا هب تسد ندعم لیطست زا
 هدش یرادریملیف

 كیناونمب ایآ .دیرادنادرگ راک كي ناونپهک یدیاتعزا یظنفرس ال
 ؛ دنشاب امش هقالع دروم یلیالدبهک هنراد دوجو ی اهملیفو نانادرگ راک ,یچاعامت
 هدنتسه یناسک هچ امشهقالع دروم «فاوم» میئوکب رتنشود ای

 کارب ینیلهور وتربور الثم , دنراد دوجو هک هتبلا : فودوکاتنوپ
 زا « ظافح یب رهش مد » ای ( ۴88 ) « ازیئای » دننام یملیف نتخاس
 نم هقالع یلصا تلع هکمنک فارتعا دیاب الصا . تسا نم هقالع دروم نیفلوم
 تخاسیمت اد ازیئاب ملیف ینیلهسور نکا دیاش . هدوب ازیئاپ ملیف ثدید امیپ
 .دوب یرکید نیچ نمهفرحو راک

 ٩ دیهدیم ییچرتار یناسک هچراک یجراخ نانادرگ راک نایم زا
 + یگدنزیوسب» ,دیآیم مشوخ یلیخ هک یجراخ ملیفكي : ووروکهتن وپ

 هکر زب یاهراکعاشرتکا ءدنزاس هک تسا (۱0116018 ظ1616) «۵ا یالوکین» رثا
 زادمب .دراد شزرا یتشیب مه «نیکفودوی» زایتح شیاهراک , تسایور یامنیس
 هزادنا زا هدایز نم یارب امش لاوثس نیا .دیآیم متوخ مه وکنژواد زا وا
 لاح رهب . ماهدرکن رکف لئاسم هنوگنیا هب عچار تقویهنمو دوب یناهگان
 ناملک هند رثا 66۳۷۵3500 ملیف هدن ام مرطاخ رد هک" یتاهملیف زا رگید یکی
 تن

 هک تسزیچ اهیزان یاههاگتشادزاب مت » ایلاتیا یامنیسزا ریثب
 هچ دیئامرفپ تسا نکمم الاح .هتفرک رارق زین نارکید هدافتسا دروم رایسپ
 14و06 دنناسم یملیق نتخاس رکفب ۱۹۶۰ لاسرد امش هک هدش ثعاپ یللع
 ۱ تساملیف ساسحا تسیچ ملیف یلصا؛دیا ؟دیتفیپ

 وروم دشابیرکیشحوو تنوشخ فل اما ره :ووروکهننوپ
 یقالخا ویناور تاربینت ماهتشاد دصق طتق مهویاک ملیمرد ۰ تسنم هجوتو هقالع
 هک «اهتشادن دصق اهیزانهاگتشادزاب ندادناشناب مهد ناشن ار ژانوسرپ كي
 مسیوکب ماهنساوخیم هکلپ « مهدناشن ار تنوشخ نابنابرق و هاسجا هشیمع لثم
 یناور لوحتو یدوباتعون كي,اهندب یدوبانزا رظنفرص اههاگتشادژاب نیارد هک

 میم مج من «واع»

«۰ 





 ئاوج رتخد یحور تارییفت لثم ... هتشاد دوجو زین
 ؟ دیاهتشون ناتدوخار مای
 رتشیبوا مهساما .مياهتشون یانیلوسوکتایف متسیرانسو نم *

 ری ورد

 و لاویتسف نیرخآ یوسارف نایچادامت 8
 4 8018100 , 8۵1810, 5820100 ۶ ۰ هندژ دایرفراب هسوک رامنس یالطربخ

 , دندرک تفلاخم ملیف ندش هدنرباب ًادیدش اهیوسنارف

 هزیاج هدنرب مالعا ماکت





 هیل ؛ درکگرت اد نسینو تقلاعم تاونمب هسنارف یفارگوت امتیس ریدم
 ءزیاج یادها مسارم و ملیف شیامن بشرد روضحزا هسنارق یامنیس ناگدنیامن
 هک دندرتمهتم ار ایلاتیا ۰ هسنارف یتساد تسد یاههمانزور « دندرک یراددوخ
 نیدقتثم « تسا هتفرگ هشارف ربارب رد یاهنامصخ تسژ ملیفنیاب هزیاج نداداپ

 رتشیب «ووروکهتنوپولیج» .دنتفگ و دندرک هلمح «هریزجلادربن» ملیفب ایل تی
 هیلعرب ناشهزرابمرد یاهریزجل  ناتسرپنطو . تساهدرک یرادفرط اهیوسن فا
 یاهتل اسیتح هک دناهدش هدادناشن بلقلایقو یشحورایسب هنارف تارگ رامعتسا
 .دشنکیمرجفنم یمحرببابتسا یداع مدرمو ناکدوک زا ولمم هک ار اههفاکو سقر
 اههتحافزاو هدوب زابرامقو دزد ًاقباس هریزجلاشبنج هتسدرس نیرخآ . ملیفرد
 و دنتسه محربب تقیقحزا رتمک یلیخ ملیفرد یوسنارف نازابرتچ . هتفرگیم حاب
 رایسب «ویت ام؛لثلک.هدوب [هیوسن یقابقح هک دوشیم ساسحا روطنیا اهتقو یضعبینح

 یتاماهتا و تالمح همه اهنیا . تسا نملتنج كيش هناویب
 عقاورد یلو دشيمزين و لاویتسفلوا هزیاج هدنررب هب «تسار» و

 دوجوب یتحاران ووروک هتنوپولیج یارب تاماسهتا ای تالبح نیا زا

 كي دلوت میوگم هکدوب نیا ملیفرد نم فده» , دیوکیم ملیف تادرگراک
 نارکراعتما یاربو دارفا ماستایدرفکی یارب هناوتیمهنوکچ تسیدچ تلم

 تلاح و منکیم مهتم ار هکنج « تنوتخ ؛ رامعتساملیفرد نم +
 رادفرط نم هتبلا یرگیدزیچ محرتزج اهنیا همه لب

 نارگیدقح ندروآ باس زا ارم هک هدشنثماب هلئسمنیا یلو متسه اهیاهریزجل |
 . «درادهکن رود

 همانزورو یوسنارف یتسارتسد یاههمان زور ضارتعا ثعاب هک ینادرگ راک

 ۷ نتیژرف وا . ةراخ ینادارف اه
 دوبیفاب هچراپ هناخراکبحاص شردپ ۰ تسا یدوهر یکتشور
 درسک نهیم گرت هسک * ووروکهتنوپ مانب_تسا یلباف نادكیزیف
 زا یکی یستدم : درک كرت ار شاهاخ هک تشاد لاس هدفه «ووروک هتنوپولیج»
 «ایدرابمل» و «هتنومهیپهرد اهنازیئراپ هدنامرف دعب , دوبسیئت بوخ نانک یژاب
 «ینازتیلولراک» یاهملیفزا یکیردقافتا روطبو هدرک لیصحتیمیت هتشر رد . دش
 دوب ایرد قامعارد یهام دایسزیتو یهام هدنشورف ماسمت لاسود . درک تک رش
 دراد تسود یلیخ ار كيزوم . تسا هدرک لیصحت مهكيزوم نویسی زوپمک هتشر رد
 یشیاهملیف كيزومزایتمق هشیمح ًابیرقت ودراد هنیمزنیارد یقیمعرایسب تاعالطاو
 تالحم نیرتدب زا یکیرد فیثک ورقحمرایسب ثامتراپ ]كيرد . هسیوئیمشووخ ار

 دنکیگدنز هامرد (لاید ۱۳۰۰۰) ریلرازهدصاب تسا رداقو دنکیم یگدنژ مر
 وا 1 رخالاب و دنکیم افتکا یلاخ نان هب تشادن لوپ و دوب شاهنسرگ رگا و



 «هریزجلا دربل» ملی زا یاهتحص ...یلوبک

 تسا هتفرگارف اد شدوجورسارس ینتورف هکتسا ینانا
 یاهملیف زا رظنفرص و تسا میف ینادرگ راک شاهفرح یگلاس هدجیه ذا

 اب ملیف راهچ . دناهدش هزیاج هدنرب مه ًارتکا و هتخاس هک یناوارف یرتن اموکد
 یناتساد زا سابتقا«یبآ لیوطهار»-«اناووج» ۰ تسا هدرک ینادرگ راک دوخ مات
 هکو پاک - «سانیلوسوکتایف» شایگشیمه راکمه و تسیرانس رثا «هاگرثک» مان
 مليفنمههک شملیفنیرخآ و دوب راکسا هزیاج تفایرد یادیدناک 1۹۶ ۱ لاس رد
 .دش زین ولوا هزیاج هدنرب ناوارف یادصورس اب ماوت هک تسا «هریزجلا دربت»
 یکیدلیف همویم ینادرگ ءکزا لاحب ات ملیق راهچ نیا زجب ءووروکنوپولیج»



 دننام یئاهملیفهلمجنم هدرکیراددوخ .دناهدرک داهنشیپ وا هب ناگدننک هیهت هک
 نیا نتخاس زا وا یراددوخ هتبلا هک «اوا» و «ولوپوک رام» , «نز یاهزابرس
 نتخاس هژاسچا وا هب شتحاران باصعا هک هدوب نآ شتلع یگداسپ ملیف هسویس
 تساراک زور قاش یاهراک زا یکتیوایارب نتفرگ ميمصت .تساهدادیمن اراهملیف نیا
 باوج یاهدننک هیهت هب لوا , دنک هابتشا دهاوخیمنهک تسلپا مه شتلع
 .دریگیمسپ ادشف رحو دوشیم نامیشپدعب ,دهدیم

 لاهنپ دنک زاغآ اد ءریزجلا دربن ملیف یرادربملیق هکنیا ژا لبق
 تامیشیملیف نیانتخاس زاادایم هک دیسرتیم و دربیم سبدیدرت و كش رد مامت
 لاحرد ًامثئاد هک متسهیئاهمدآ نآ زا نم هناتخیشوخ» : دیوکیم شدوخ . دوش
 تسینیلکشمراک میارب لوپندرک ادیپ تبسن نیمهب و دنتسه ناشیاهضرق تخادرپ
 یگدنر ندرسک ضرق لوپ اب شاد متخاسیمن ملیف هک لاس جنپ تدم نیا ددو
 ملیف نیا یوضحم ؛ مزاسب ار « هریزجلا دربن» ملیف دش رارق هکنیا ات : مدرک

 ضرقبتشرب یاهسامحیاهثاتت زا هک يمتير اب و دنتسم لیتسا كيا
 تازرواشکنایمرد یتسیا-بیم. دنک فیرعت ار هریزجلا كيژارتناتساددشیم هتفرگ
 منک باختنا ار ی اهژانوسرپ دندوب هدش ناوتان وریپ يمک هک قباس نیژدابم و
 - ملیف هام چاپ تدم رد یتسیابیم . دنتسه یدلابیراک فدارتم هریزجلارد هک

 یتسیابیم , مسهد تکرش ملیف رد ار« ابزاک » نینکاس رازه داتشه هیلک یرادرب
 هلحم كي یتسیابیم . هنک هدافتسا هشحاف رتخد دنچ زا نز یاهژانوسرپ یارب
 یمقاو هژادسنا هب و یعونصم رولعب هرادن دوجو رکید ذورما هک اد نهش لماک
 یتسیابیم نم اد اهراک نیا همع ء منک دوبان ارهلحم همه راجفتا اب دعب ومزاسب
 یاهمطل هسنارف و هریزجلا یداصتقا و یسایس طباور هب هک مهد ماجنا یروط
 .« دوشت دراو

 و كف رد ژوئه ملیف نادرگرفک كلذمم ۰ دوب هدش هتخام ملیف زا یمین
 هابتشابکقیم ملیف نیا نتخاس لویق رد ادابم هک دیسرتیم « دربیم سب دیدرت
 یعرلج ()0) وب می یونزآ مپ هلصقالبهدب دیوگتم شووخ هفایز دم
 یملیف متساوخیه ؛ دشاب هتشاد قرف وسیاک ملیفاب الماک هک مزاسب یملیف تساوخ
 بآیم مشوخ یلیخ یاهنادخ راثآ زا نم . ناسنا ینطان یاضفهب عجار مزاسب
 یسه رابنیا تسا نم هچوت دروم رکید زیچره زا رتشیب یناسنا یاه تیعضو
 نیا رد هک یراکفا مامت یلو منک نکرمتم ناسنا نطاب فرطب ار مهجوت متساوخ
 یلومدشیمن نآ نداد زیمتهب قفوم هک دندوب یمهبم مرق تایوتحم متشاد هنیمز
 داد یرایسب یناود و یک داسب ادناشیاجتالکشم دنتام یناهگ انروطپ دم
 ,«تفرگیم شووخب یهرف يیردتب نم ملیف هدیابیترت نیدبو

 شملیف یلو داد همادا هنیمژ نيا رد دوخ یاهشواکب هووروک هتنوپولیج»
 هکتآ زا لبق لاس جنپ لقادح . دشن هنخ اس زگره دوب یرگوداج هراب رد هک
 كي و رتکد كي قافتاب ووروک هتنوپ دوش ایند هردخم ةدامنیرت روهشم «180»
 داومنیا» دیوکیم . درک هژاتٌیرجت كيب مادقا صوصتم یثایمیش داوماب وناور
 قیرط زا متساوت یمک رایسب تدم ردنم . تشاد یاهداملاقراخ شا یئایمیش
 ادیپ تقیقحاب یاهزات و عیرس طباورو مدرگرب مایکدوک نارود هب اهاود نیا

 و جو





 هاگنیتخردب, منفاییم یثیش نآتروصب اد مدوخ مدزیه تسد هک یثیشرهب . منک
 هبرجت نیاقیرط زا نم ۰ ماهدش تخرد هک مدرکیم ساسحا هلصاقالب و مدر
 تاعاسواهز تبئوخ ردو مدش هزات یئایئد فتکب قفوم

 .«مدرکر بس مایگدنز
 الاح یلو دنام فقوتم «هریزجلادرین» ملیف نتخاس اب تایبرجت نیا همه

 یرتشیب یاهشواک رکفب تسا هدش هدوسآ شیدمپ یاهیراتفرک و ملیق نتخاس زاهک
 ضوع ار نامنا نادجو دنتسه رداق هک یداوم ینمی . هداتفا هردخم داوم هرایرد

 نیا همهو هدرسک باختنا ار شایدمب ملیف كي زوم الاح ۰ ووروسکهتنوپ . دن
 یود ار اهكيزوم

 دنیرتداش و نی

 و تست نوا اد شب لی رقوورورو
 حرطمارسدوشیمیتخیشوخزآ ناسنا یئادجتماپ هک ینطاب لماوع نآ-ینطاب لاع
 رد هک منک فی اد . متک
 .دوشمقاو رثوم ثودب دناوتب لاح نیع
 ورادنمیفب یطبر ًدیاهدشم هدام نیا تسین 180هسخم هدامبعجاد ملیفهتبلا
 ارنآ متسناوتعپ کا هتبلاهنک مریگیم كمک نآ زاملیف زاغآ یارب طقف نم و
 دمب اسیذ منکب نآ هب یاهراشا نیرتکچوک مهاوخیمن ملیف رد . منکیم فذح
 «ماهتخا سارمایف زور دمزاهدافتساابهک درک دنهاوخ مهتم ارم عطق روطب

 زا , یدارفنا ,تخبثوخ هب یخیرات ریوصت كي زا. 1:۴6)هب هریزجلا ذا
 یدنلپ ًاتبسن یاهمانک ًارهال ووروک هننوپ .یهاگآ دوخ انب همامح
  وژادیم ی

 : امش هک روطنآ هن هتبلا »
 كي طقف

 نشود و هداس رایسبینابزاب مهاوخیم ار میف ن
 7 ور دنوش هچوتم نای

 اد _دو-جو نکاس و
 ادوا مهاوخیم هک ثاسنا هب تبسن تسا هقالع و یمرگ عون كي + یگدن

 نه( راودیما مهیدمبمیقرد . مهد ناشن یگدنز یخیرات تاظحل
 روطنیا . منک ظفح , ماهتشاد اهنآ هب تبسن ماهتختک یاهملیفرد هک ارهب رجت
 یهورگ زارتیمقاو یلیختاسنا كي یرشب تپمقوم یتخس منکیم ساسحا نم هک
 « تساهناسنا زا

 ول راهبگنشوه:امجرت - ین بان وتاتیل :زا

 یعقاو یتاوسر
 هریزجل ادربن» ملیف در رد یوسنایف دقتنم كيذا تسا

 ؛تسدمه یروژ كي :دوب زیاوج شدپ رد , دوبن یئو رد یئارسد 8
 دوب * ووروکهننوپ لیج» شا و هریزجلا لوصحم هک اد « هریزجلا دربند ملیق
 هالط ریش » یثیلتیا زاسلیف كي راب نمجنپ یارب و دناوخ لوا هزیاچ هدنرب

 یبلاج بلطم





 . تشگ رب یلاختسد هسنارف یامنیسرگید یراب و درب اد

 یوسنایف
 دایتخا دوخلیف رد ار خروم كي یفرطیب هک درک" راداو دوب ابزاک یاهتسیرورت
 هتخادناهجنیرد هجنپ و هدیکشج اماپ هکدنکشومارف تساوخ وا زا دشیمن . دنک
 مغریلع یتح میدوب ضاح . میتسه یفلاب و لقاع یاهمدآ ام لاحرهب اما . تسا

 راکهاشكي ملیف نیارکا مینک لوبق مه ار یونارفدض
 هب اه. میدزيم فک میشاب لاحت نودب مهنآ یزوربپ دد و دوبیم
 ماهفتسا و كرد یارب . میراذکب یزابب اد اهنادجو ات ریدوب هتفرث زینو

 و .بضعل نودپ ار بللع نیا .نم « هتشلگیزات نآزا یتدم هکزورما
 دوسب هکرثا ؛ دوب یرقحم ملیف « هریزجلا دربن ۰ مسیونیم دیدش یتسرپ نو
 قح . دوش هداد ییجرت « ۴۵۱ تیاهنراق » ای « رازاشلاب»هب تسیابیمنهک
 كي ۰ تساجنیا رو یمقاو یئاوسر و دندیدزد نایم نیا رد ار وقورت و توسرب
 کل یمحت یروژب دروم نیادد اردوخ هدارا , یمایس مسیرتسکناک

 بسلج « ووروک هتنوپ » عفنب لبق ژا یروژ یاضعا ژا یفن راهچ
 پاج ار لاویتسف ریدم ینیرایک یجیلول تیاضر مه ووروک هتنوپ دوخ  دوب ه

 تاشیامن ریذو « انوروک»  یظن ۰ تسا ترارحرپ تسیسک رام كي هکدوب هدرک
 نیاب.دوبهدش پلج تهجنیمهب مه ینیرایک یصخش تسود و ایلاتیا یدرگناهچ و
 دش یبزحو ی اوناخ هام كيدب لیدبت هریزجلادربن یارجام بیترت

 دوجو اهیونارف دازآ و ۷ یتادنچرظن عقاو رد ملیف نیا رد

 ؛ دنرادن تسود ار ( داژاتلاب هدناس ) ثوسربربود ینورد هویش هکمه یقرتم
 اها رجاسکیتقوبیتح یریوصت سایقم رد وکغورد و یقحم . دندوب هديقع

 « ونایلوج هروتاولاس هژاملیف نیا رد < ووروکهتنوپ » هک تفگدوتیمت
 نانچ . تسا «یزوروکسچنارف » رثا نیا دز نوسقا هکلب

 رون نآ هکلب , اهیدنبرداک و یلغاد تاکرح اهنتهن هکتسوا پوتجم و روجسم
 وکنارسف هک مينکن شوماسف ۰ هتفرگ تیرامب وا ژا مه ار دیقس رایسب دولآهم
 یدعسفسایهکشیاژابو تسا«هروتاول استسیرانس نامه مه وا تسیرانس . سانیلوس
 دنک مادختسا ار «یزور» تشادلایخادتب|

 راشیسقوذنآهنوهتارعاشیانغ آهن . یتسد هداتگ آهن ووروک هتنوپ امآ
  دراد اد « یزور »

 لورت , دنک بیفعت اهیدنلب ژا ار وا هک هنکیمیمس نانژ یفتیفت اهنت
 وا تنوشخو ظانم و اههرهچب ار وا دید هطقن یعون نسنازیم ۰ یگدنزاس یاه



 ادمین همه اب ار مشع رابقنا كي ندید راظتا
 :دجتر یوجکتچ كي هکاهریزجلا کتچ 7

 و روش یپ ابیات یس اما
 رایت اما

 دندزیم فرح ی همع یاهریزجلا
 ۰ هکنجیم مر یتلود یوریناب دراد «وتایلوج هروتاولاس»
 نیا زا مه اهیریازجلا

 یریازجلا یاهتسیرورت تنوشخ تا هدشدادملقه ابلط یدازآ دربتكیردرئم



 یوسنارفنک اما هب هکیتسد یاهبمیو اهزابرتچ ماعلتقو هامح لثم فا لاععاو
 تنوشخ نآ . دوشیم هداد باوج اهزاب

 نا رودم طفو ان امزاب بچ یلو دتتتع ی و نیرتکد یاداد الا
 دناهدش دادرلق یتحو

 » «کر ا» كيزومكياپ ارهجنکش یاههنحص ووروک
 یلکبرما نیا هکدشاب حیسم بئاصمو هجنکشزا یاهدافتسا هک
 افق قو لیسیس عام نوه تفوم ق آ ناهتفابق نیا راز تویتر
 . دروآیم نامدایپ ار «وناپاوج» ناراپ

 ههبج یاهویشرآ زا هدافتساب ووروکهتنوپ هکنانچنآ «ابزاکدربن» نیا ۵
 :رک ی نوت» تكيسب یرهاظاب ار دوخشقن مليفردهک بیدسفسای تار اخویلم
 نآرب ژانوسریود اما . دوشیم میسقت تمسقراهچب ؛ دهدیم حرش - دنکیم افیا

 مان انادرگرب) ویتاسهکنهسو اهتسیرورت هکبشسیئر یله : هسنراد تیمکاح
 یاهگنج نیسیروثت (هگنج ماگنهب یوسنایف یاهزاب رتچ هدنامرف راژیب گنهرس
 . ناینلدخ

 دوخ فیثک هتشذگ زا نادنژرد تسا ینادنز مرجم كي هک یلع ؛ لوا تمسق
 دزد لغم بولطعات تاقجطزاهدافتسا ابو ددنویپیم شخبیداژآ ههبجابو هدش مدان

 یفرعمنامرهقکی ی دژا
 دنکیم ءولجر

 یوسنارف نایماظن هیلع یاهلطوت هب میمصن «نا . لا . فا» ۰ مود تمسق
 هلمحو هداد تهجریبقت یثایورا نویطارفا دیدش لمملاسکع لب اقمرد دمبدریکیم
 یکیتسالپ یاهبیاب یریازجلا ناوج نا-زز . دنکیم اهیماظن ریغ هجوتم ار
 :یمرجفنم ار اههکنیسنادو اهامنیس

 نامهانکیب راتشک هب تداد نایاپ یارب یوسنارف شترا » موس تمسق
 .دوشیم ویتام یاهژابرتچ نامادب تسد

 .دشکیمیسپزابب ارهدشفیقوت رفن اهدص .دنکیم هرصاحم ارابژاک ویتام

 هک دتامیم یقای یلع طقت هنوخیم ییکتمد و هتخانغ یلمدهبچ یامور یکی یکی
 . دورگیم رجفلم تیماتیدابوا هاگیفخم ویتام روتسدب

 یزاب ارنآساتعان كيو درک در اروا شقن «رمرکونورب» هک) ویتام نیا
 فیرح یارب یلو هساتشیمن اد محرتهک تسا تسیداس نونجم یعون ؛ (هدرک
 .دنکمبیقعت یقالخا وین اسنا دوبق نودب اردوخ هشقنیو .تسا لئاق شزرا دوخ
 یکتسچربوهبذاجیاراد درمنیا اما دداد تیمها یژورپو تیقفوم طقفوا یایب
 .تسا

 هددوخ تسکشهک ایذاک رهتمدرم ,شمادآ لاسهس زاسپ ؛تمسق نیرخآ
 هننکیمدنلب اد اهمچرپ - دنزیریم نشنیئاپورا تالحمب اهگ ان دندمآیم رظنپ
 شنتوآ ) * یا. ۰ وا ه یووزب .تسن رکیدونام.هنهاوغیم لالقسا و
 لیکشت ینون اقریغویفهنم روطب یماظن ربغو یماظن نویطا رفاذا هک هسنارف یفعم



 او (دوب هدن



 نب دد دوخ ی ت
 رفنتساسحا هتوگچیهرضاح یاهیو
 ء درک داجیا تریح طقف تعیگت

 .-ا یرگیدناتسادنآ ندربهزیاج
 ۲ مانابیئاوسر نیاهک تفرییذپ دیاب
 ینادواج لاویتسف ریدم:ینیرایک یجیئول
 . دنام دهاوخ

 .نرزت د تیسچوا جزوختم زبتو لا
 تیاهتراق » و «رازاتلاب »

 :واضت ۱
 یاه هتشون زا

 ریز «هریزجلا
 لاحر-هباما  میتک

 دسیدش کوب
 ماتمییوستارسف

 نایربوا لشیم : زا
 4 دتمچرادیقمچ : همجرت

 هرجا
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 ۱ هدیرد داود _یکرام نداری القا
 یم لوا هبضرد .دنن زیمشقالخ در

 دل انیمداس موس هبرضرد
 مهد هبرش دیایم رد ونازب

 رتًثترد هک تب
 هدنیامن هاو رولف نارترپ» یاقآ هدندش ریفپ بش همع ماعءالمرد ین

 اروم وضع :میاناخابیافآ ما اعم
 :مهرودینز قالخافلاخمنیا .یرادرهش | ی

۲ 



 .مسداسیالیتسا

۱ 
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 یثا «داس ارام» شیا
 ؛دنتشاد ضارتعا سیورتیپ

 .یئوگ تک و «اروهزره یاههتحص»
 یموهقمات زاوطا «یئاردمزره درومرد

 نوتناراشاهن اویدلرتاگدننک ارجا هک
 نانچ هتعدیم ناشت هتحم یور رد
 هسیاقم لباق هک راد یثاتسور تیموصعم
 و ادتاقنیج یاه زیخ و تسجاب تسا
۵۴ 

 .دوریمراکپ هملاکم

 ریفتایار شریوصت هتیآكي هک ا قوتمم
 رازه دص راهچ هب یاهدننک اقلا لکش
 .داد ناشن .هدشام ملیف نایچاتامت

 هک تسا تسرد یئوگ یقک درومردو
 یم یزاار تدیفکبيسب لا اههاوید

 اهتمق نیا دمآ رد شیپیلو هتروآیم
 اهنآ تداد بيترت یارب هک تسا نا

 یکیس لیاتم دد
 دهاوخب مدآ تسا نکمم تاماهتا نیا

 هنابزءیمزرد ایو دریکب
 لگ یتاباضتتا یاه هرودرد هک یئاهیزاب

 هکلپ « لدتسم تاشارتعا او هتک
 هک عامتجا عیسو یتارگت تمالع نوچ
 شارتعا .دنوش یقلت هدش رهاط ماکتهبات
 رقتسم ژابرس ود نآ هیبشام یاههدننک
 یراگ نیهرپ(۱)کهونیژام» طخیورءدخ
 دوخ هالک كي ندید یتحمب هک دنتسح
 هکیلاحرد «دندرک هلمح» دننزیمدایرف
 لاتشا اد ناشنیمزرس همه البق نمشد
 دیک

 تبحم عقاول ایف هکپسیداس نوچ
 یانعمنیرتعب

 اج همه دوتیم هناذور نان
 هدرتسگ یملیف اهرتمولیکیوررب .تس
 هب یچاشامتاهنویلیم لپ اقمرد هدوتیم

 دد هدریگیمارفار رتاثت ,هدمآ
 اوم تعابو دش

 دلاخ نآ نودب هک دوشیم

 هتدمآ رج

 عوضوم رگید هکدیایم رظنب و دوشیم
 نآز ارت و تسادهکلب ,تسین تشحو
 تشت اههاگشتاد یسرک رب
 ؛دیراد

 دیتک ی ظنناتفارلاب؟دیتسه هلوکتم
 هنایقحومظعل .نیبهرد .امتیساو یضونخب
 هجنکش هنحص نیرتیئالوطو نیرت



 رج ور 8

 یرادربملیف لاحیاتهک |
 ملیف ۱ ودنارینولرام  ینابرق |

 | یکی ان تسیت یزیچنیا هژت.«بی
 اهیوسنارف رگید هتقه ود

 و نفک یامنیس «تشاد
 :آ . دراد همآ رد

 ورفشت دی رد !ریدراکدعب
 تشپدپ مادر .دف راک «دننکیم |
 .نیمآ و هننکیمورف زاکقاجا نوردب ار |



 هجنکشروصت لپ اف لاکشاهمه ابی
 كي .تسا هتفاینایرج هدرپ یوررد

 بیلسب یاههنحص یاشامت قیقد دنمقالع
 نوریبقلحزا نابزوندرک روک و ندیشک
 هدیرب رس« یگبمپ هدننک هفخ» رد ر ندیشک
 ءرهج- «یشحوسایمای» ردارناشفا نوخ

 و

 کاب» رد اد اوج رتخد هدروخ شوم
 رد اد كيداس تایانچ- « کر بنرون
۶ 

 اد هدش دوک نامشچ_ « نوتسوپ لتاق » |
 مشچب ارنآ یتقو هک

 نوریبنآ زا خیم تفج
 هژوم رد تیانج » رد

 ار راگتیبخ كي رازآب عورتس«
 هاگشیاسآسنچرامیپ نذ هدزناپ طسوت
 وبوچس# كوقرودپ سک » رد ناگناوید
 دوجو زونه ناکدرب» رد ار ندرک كلف
 دد اد ماشآ نوخ شانخ - « دنراد
 زار » راوخ هدرم وس# ریپمآ و هسوپ +
 تسد زا ار « كاچیه رتکد لانتشحو
 .داددهاوخت

 یرتشم میتفگ هک یروتامآ سخش
 رهظت زا دمج یاهسناتس نیا صرق ایورپ
 یاهنیع .ينخاح لاح زو هک دون دهاوغ
 گیداس یزرطب » ؛ ناونع تحت نیمار
 عیهنودب و . دهدیمشیامن« امش نآ زا

 , « داسود يک رام یاهتشحو » ملیق یکش
 یباتب هکنآ زا لبق دید دهاوخ مه ار

 یقیقح داسود یکرام ناگداون شارتعا
 هکدیای یییقت < صحت هلک » هب نآ مما
 .دحدیمار یلوا یانعم ثامه تسرد

 معو یاه تنس نتفرگرس زا اب
 هبلیدبت اهملیف نیا ۳۰ یاهلاس زیکنا
 هئارب دوشیم یکرزب یزاب بش همیخ
 .دودحم نایچاشامت

 نسیآ و - دیایم یظنب نینچ یلو
 :نموصخم .یامتیسهک ت.دداد یگژات
 | رد هماع فرصم

 زا

 هسهب نایچاشامت رفنتم نامشچ ندرک
 دنکیم یدادرب

 البق مسیداسریپ یجقاچاق كاکچیه
 یاههتسد نآرد هنک ناگدنرپ ملیف اب
 ناوتان یاهناستاهب ناشراقنم اب رادرپ
 هامحزا نگری شیامف «هنونکیم هلمخ
 رد و . تسا هداد هئارا كيلوپمس ینج
 كي + لیاو مایلیو « رثویسکلک» دروم
 ودزدیمار یناوجنز .هناورپ ینویسکلک

 تشحو داوتاربال
 یشعتیم صاخ قفانم زا ه



 «الوکارد سورع»

 سوبحمو دنکیموهیب مرفورلک باد را

 وروآیمرب ار یدنمورت
 و رارف یارب ینابرق

 هیرض اب ار دوخ هدنیابر
 تداسا رد و , دتفایم ةکنچپ هرابود

 ردوونود نیرتاک هک « ترفن هو
 تشرد :نالپرد ار یسامح ٌنارید نآ
 دصق هک | ریدمغیت ابهک دعدیم نامناشن

 یغو دتکیم ؛ دراد زواجت یاهنحص

 ءریغوسال همشا اب نورکهتخا هب رهاظت
 ناقن زسنط زا یطولخم اب هکنآ تلعپ
 لک تک حرد تراهم اب و هنوشیم هداد

 هنوشپملوبفلباق ی
 دن رادا رکن اکادج یدنبمیسقت شزراو

 نماد دئاب زمیج زلب یتسووم هرابرد
 | متیداس زا یاهومن یدوزب هک یشوپ

 ایچاشامتهپ ار لاعف و هدننکب
 یفرحنینچبنا دنچ ناو

 سابلهب یقارشا یطا
 سرتسوروپه مسیداس دنک
 ناینپ ار لاکنچ یلود

 درادیمهاکن رودرظتزا ارشلصاو دنکیم
 نا نکمم هثرگو
 اد نایرع تنوشخ . دوشپ مادک یه

 ندشروست تعاسپ
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 همه ایآیلو تسا مادكای نیا . دنهدیم
 ,انعتساكيابیلو ؟ مرچكيرش ام
 اتسرریسل |عیرسراطق »4ب گرگ بودلیق رد
 قرومهدرک مامت ارث آیی گز اتبهک هاپوراکرس
 + تسا هدش ور

 هک تسد ییذ یرگادوس + سایلا »

۵۸ 

 مش ینتچ یاهنوسو میلست « هورکرچ
 رد اديتوا .دنکسف یاذاو اد راک
 :دیوخب تفوعع
 3 طابترا اوا اب
 تالیختلباقم رد دنکیم لوبق هک یناوج
 دنیایلو . دوشیلست وا هنوگ رامیپ

 هدادرایق سایلا .تالیکشت هلیسوب
 « دنکیم هفخ |راوازینهرغالابو . . هدش
 :واتس زا هک تسایتالمج اهنیا

 لاکساپرستشپ

 هصالخدوشیمن ارهبکرک بوریل و6
 یملیف طقق دیاش سابلا یارجام و درک
 هاراسمو نادگراک و تلم ناژ هکتسا
 رس رتنیآ رد ارت یاهمتاکس تسولو
 یی اور ییشقآ
  هدزکیه یعه تسا
 تسین هدنز عقاو رد

 ینامر«داعیمهناخ» رد نیا زا لبق
 دناسرپاچب هتشذگلاس هبیرگ بور هک
 نامتاشنًاماعت ار شاهژوس
 مثجب بلاطم نیا تاحفص نلوا
 ینشخیاهتسدردهک ی گنت نماد»«دنروخ

 هتیئآ و هتب
 اوا سس رخ

 یه کات هدوهم تعزخ
 متجابیکضع و «یشورف نیز هزاته ك
 كي یاهسابل یشاهزوپ اب هک .ناثخرد
 یالیو كي دد اد یتویاژ نز
 نیمزرسایسآ یاههرانک رد«دنکیم هکنوک
 . سيداس یئابور

 ترهش ای تسا مسیداس تلعپ ایآ
 یاهن امرزامادکچیه هک یلوم نوزفاذور
 «داعیسن اخ» شورف تیققوم هیکرک ب ور
 تسا هدرواین تسدپ ار

 :كيقیقد فیصوت دعب لاسکیرد



 ؛تحو هزومد

 برمآ مارآ هدکهد ك
۲۹۳۵ 

 رودیاش و دن
 رد هسک هدش یسیاتک
 :تبحم نآ زا همه زا

 كيلوبمسکاهدیدپ نوچدوخ هحرد اب
 «یدسنوخ» نتشون اب:تساهدمآ ب احپ
 هداد ناشایتسرد هجوت توباکنمورت

 قشم 16هعواط تنطفص
 تسا هتفگ واب نانک

 یراددوخمحرتیایب تاضقیوررب ندرک
 تیقفومیارب نانآ مادعا .

 ساسا ابماهتا نیا
 اد ناتساد هبناجود مسیداسهت ای دشاپ
 یداس و نیلتاق مسیداس.دنکیم المرپ
 هچ زا اینانآ هک ۰ فلوم
 یکینیلک یدرسنوخ اب

 دوب مزال امتبات

 دوب هدش پاچ هزأت < یورسنوخ »
 هدنسیون رثا هلگن راگنز هدنرپ»باتکهک

 کیرمآ باچ یکسشیزوک یزرج یناتسهل
 داتفا شیو تاساسحا كيرحت هق

 ۱ لاسما تاتسبات و
 7 تسدبینآ تیققوم
 .تساهتفرشورفب نآ زا هغسن دازهس و
 5 دزب دا یکی ارثآ یترفاخ

 هناوخیم ام صع |
 امنیس یدوزنیمهب کف ۱! یساترس

 | ترایع هدرک
 .تسا یواع ریق ی یتسیداس

 هیحانروریخا هگنج نامز رد هک یکسپ
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 هدع کی زک سکاپورا رد یاهداتفارود
 تسا

 ضرعع رد و تسا ردپرد هدب هد
 ث نایئاتسود هجنکش و

 رابکیهحفصهدره طسوتم روطب باتک نیا
 :یشحو هب

 ۱ ثرسپ ؛دراد ازتشحو یاهنحص
 شتآ هدرک یکیت اب هکر یکدنجلوا
 هکدنکفایم یپادرکهب اریناقهد .دنزیم
2 

 يگانب .دنردیم اروا اهثوم
 یمرجفتم آر هگتسو هات بر

 دی اییمیتسود و دشکیم ار رایسپیاهدع
 جراخ طخ زا ار یرفاسم راسطق هک

 کیدوجو اب ناوج نامرهق
 تاسقوا بلغا تسه مه دالج قومب
 هلمح واب داقنماپ اهفالک: تسا ینابرق
 هجنکش شکسو یدرم هلیسوب ؛ هننکیم
 نهیو تفاتک ارپ یلادوک هب ۰ دوشیم
 باسحو ددیپ یاهكنک و شدنزادنایم

 ,قشاقاب مشچ ندروآ رد دهاش ,دروخب
 ؛ اهجنکش ؛ اهلتق : رایسب تاژواجت
 تداغو ناوج یرتخد یانز , ناراسبمب
 دوشیم (۲ ) اهکو ملاک تسدپ هدکهدكي
 لال هک تسا تلع نیاب ارهاظ و
 بالیسکا رجمكيرد طوقسزادمبو دوشیم
 یموئشمرمش . دپ اییم ملکت تردق
 د یاهزیچ یکتشابنا زا مه
 نیئوخ هدنرب نیا زاورپ دناونیم دوشیم

 ات یاهنامد یلو
 دیآیمرظنب هک تسه مه یرگید پاسچ
 زا هدافتسا تلمب اهنت ناشیبست تیقوم
 هوکنیدنام»باتک لغم . تسایتسیداس مت
 تالایارد یگ دربذا یناتساد ۱۹۶۴ باچ
 «مات ومع هبک » كي عقاولایفو هدحتم

 یاهمنهچ زا مسیداس , ۱
 و دریگیم اپ _صوصخم یاهنلاس كچوک
 یرتشهرپ یاسهملیف دراو شیپ ذاشیپ

 دهد مجت ار

 :نیوت سل
 هنایشحولامعا تا

 رتیت فطاب شیپ دیدم یاهتدم زا هک
 و «دینکت هملاطم بش» ریظن یپدا یاه
 تسیپرایسپ یاههدنناوخ « هایس یرس#
 تایپدا دودحم وریلقرد دعینم ؛ هدروآ
 دریکیم یاج هدیزگررپ

 رد هک مسیداس + تسنامه سیئات
 دندوب هتشاد شهاگن یکیرات یاهه



 دا لاسک یتورماق لاستعارودوشیم اهر
 شیپذاشیب یزرطب و دزادرپیم

 نیعرد ۰ دنکیم بلج ار تقد روآهو
 یرگید هنیمژ رد مسیداس یالیتسا لاح
 نوخ هک یلاح رد .دیابیم شرتسک مه
 یراجامنیس یاههدرپ ناثخدد تسویرب

 اهبات هتخاب هکنر تشوک زاو دوشب
 یوهایه نیازا رودب الضق دنکيم یشرت
 هناضباتکرد هک یلاحرد زیمآ تنوشخ
 زیم کوررب راکتشیابو هدشسبح ناشیاه
 یتقودوخوتیدجاب .دناهدش مخ دوخراک
 هننکیم سیدقت ار داسودیک دام نيئآ

 همهنیا نگ ره داسودیک رام راشآ
 ب رد و هدعن هدناوخ

 یشمپ هک وا یاباتک
 تسدب تسو یکشا لاس1 ۵۰ تدم نآ
 دن ؛هدمآ ردب ندوبیقاچاف تلاحزا هشیم
 رشان رودپ كار ناژ ۱۹۴۷ لاسرد
 درک داسزاتآ پاچنیلوا راععتا هب عوزع
 رظنرداب بانک نویسیمک ۱۹۵۵ لاسرد
 نتفرگ
 «یگ زسیاهنحص فیسوتوانامذعامتجا

 ار وا یام
 قاطارد هفسلق » دادرارسق بیقعت تحت
 وژ» «دیدجنیتسوژ»«باوخ

 هراپرد تیحص» هبیوراثآ

 ون زا اتراهچ .دنزادرپیم

 یارغ هباطخووجوایو «مودوسزور تسیب
 نوچ یصاضتا هک نومراک سیروم یاقآ
 ار نوتورپهردنآ و یاتای راز ناهلبناژ
 تخادریپ موکحمرودپثلا ناز دروآدهاش
 .دیدرگ یروآ ععج شی اهب اتک ودش همیرج

 نیا دوجزاب نوج_دوب ,یمیالع زوتنا
 ز» شورف هژورمآ
 دب الک داسراثآ هعومجم و ۰۰*۳۷۰ هب

 شان نیا دزن

 یددجم پاچو تسریع دلچ ۱۳۰زع ۰۰
 ب لاحپات و تسا ماجتا تسد رد
 هقاضاب دسلج هدزنای رد یداقتنا
 تاراتتنا یرس رد ودستم هدشت باچ
 رد یودجم پاچ نآ لابندب و وچدولک

 هابودا یرساترس ریلا یرس»
 رتننم الان رایسپ ثشاکیور هلج تشه

 داهچ ناونع ندرک نالعا
 و تسا عونمم زونع یوعد دروم باتک
 اهیشوشب تک نیب یداهنایرجاب دناوتیمن
 ناراتساوخ و هدرکشخپ
 . دننک همجایم تاراشتنا هاگشپ
 :یمن زونح روهشم یاهب اتک نیا مع
 و یزپشآ یاهباتک راتکرد اههفقرد
 زکارمزاب .دنوشنایامنیسوساجیاهن امر
 + اد داس راثآ سکوت نجهتسم یاهباتک
 : دن هتشادارشراصحتا لاسباتهک
 .دننکیم

 نرق هبک ینادنز سقزا زین وا تیصخش
 اهر تشاد ار شنورک نوفدم دصق

 دان یپدا لومحماپ هاب

 زون
 . دوشیم
 بالقنا هرود دحزاشیب یقالخا یداذآ
 یتاهباتکدوب هداد ءژاجاواپ راوتک ریدو
 |_.دنک شعنم دندش شراب اهتشا تعابک ار
 و۱۷۹۱ یاهلاس نيب رد وا مهم راثآ
 هدندشرشتنم ۰

۶۱ 



 مسب داس یالیتس

 رایقتسا زالبق هاتوک یاهلصافرد
 رد . تراپاتب طسوت یقالخا مظن ددجم
 نتسوژزا یپاج ۱۸۰۰ لاس توآ ءام
 یدووبو دیدرگیذوآمج سیلپ طسوت
 یار شراثآ مامت یرتسگ داد

 هبه شرسپ یتکرام تافو زا دم و
 مروواس .دینازوس اروا یاهسیونتسد
 لوفتاهدنار نادباروا هک یئاهیکیرات

۶۲ 

 درک

 هیایم نبی ان رطخو رتیقودرتاسآ
 هرود .دنمزورب

 بوسحمناطیشوا هسنارفرد تنطلس هداعا
 شتوعدین هنپهاگ هک یناطیش یلو دو
 نناژلوژ هکیرولعس تداهشپ . دننکی
 تسا هتشوت ۱۸۳۴ لاس رد هقتنم
 ردو اجهمه داسودیک رامدینکت هابتشا»
 یژومرم یاههقق رد اهیشورفپاتک همه
 نیمه زایکیتسه؛داد دوجو هشیمه هک
 رثا كي تشپ الومممهک تسا یگاهباتک
 دراددوجو لاکساپ «راکا» ایو یبهذم
 | دیسرپپ یدادربتروص نارومام همه زا
 زا دمپ یاهیرادربتروص یخ رد ایآ"
 داسودیک رام راث اب ردقچصاختا کرم
 نانیمطا دقتنم نتاژ و « دنروخیمرب
 لتق ثعاپ نآ موثشم یورینهک دراد
 اه هرکاب هب زواجت و رایسپ ناکدوک
 نتفگ مش ثعاب عقاودد اما .ددرکیم

 رگاهکدنکیعفارتعا نیت امال.دوشیم
 یکلاسوزون رد اد داسودیک رامراثآ
 «ولدوی .تفگیمف یفشزگ ره دوب هدناوخن
 نیا دد اد تاشتاماهلا,ناساپوم,نیولف
 تئرج و دندیم هطوغ زومرم همشچ

 یزاوژروب طسیحم رد نا

 رنیلوپآ تبقاع و تیپ او شیتامنرادت
 هچیرد نیایمک یاهحفص۵۶ نتمكي رد
 هدسیونیم ۱۹۰٩ لاسردو دیاشکیم اد

 میهبیئوگ مدزون نرقرد هک یدرمنیا *
 ریخست ارمتسیبنرق دناوتیمهدشیم هدرمش
 یعاوخ دوخ دحنیرخآ حورمداس؛دنک

 کرم زا دمب شراشآ رافتنا اب
 . ددوا

 هک
 .م تسدب یروشرپ نادقتعم
 ندرک كاپ یارب نیا و

 ریذرداتتسا مزال هدناتوپ اروا همجم
 .دنبیزاباریناسنا ,نیکتامهو یاهناسفا
 :دنتنمو نیشاک ریبن درج همه اا لیفت

 ۰۱۹۴ ۰لاسرد شک
 یروآممجو داسرائآحیحص نیودت فقو
 مات ءادلاس هدزناب

 .دنکیم فلم هراپرد یتیرات كلرادم
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 وپاتشگ زا شیپ

 دشتعابحیاقوریس ۱۹۴۲ لاسرد
 هنماد رد تساکرد ,رعاش یلل

 یایب شراذگ نورهبوا فارطا تاعافترا
 ۰ یک رام رصق راثآو جرب
 فرگ میمصت رذکهر درم اجنآ رد و
 لاسد .دنارفارپ ارهیژولوداس» لمشم

 نلوایرتسد و
 تناگ اون طسو

 «داسودیک ام یکدنز» دوخ هکر زبرثآ

 هولول» داس هک دش
 اد دوخ یگدنز ژا لاس تفه و تسیب

 زا «یتایانچ هتلعب» هدنارذگ نادن
 لد داجیا و ادک كيب ندژ قالش لیب

 ابیسرام اف چنپ رد دیدش درد
 بیک ت هک یک رحم یاهصرق ندنادوخ
 زا یعات یئاه یلوربآ یب ی
 یلابخ عیاجف نآ دحرد هکنآیپو داف
 ام رو هک شاپ

 یتدم هکشیا زا یبلط شزوب یارب یئوک | یل
 ار شردق ینالوط نینچ همقلدن|هتخا



 مس داس یالیتسا

 هتشذگ هیروف هام رد .دنتفرگ یتپرچ ار
 تک شابداس هراس یاس

 هعماجو یانشناور «
 هب سکا تاسیپدا

 هاگشناد ناداتسا زا
 رد هم هام ۱۲ رد .دش رازگرب نویروس
 رد یسنارفنک رد رقننآرانه هفسلق جلاک
 :ناگدنسیوسن زا یهورگرودپ داس هراب
 رد .دندمآ یمج ناداتساو ناساتشناور
 نرسق یاهکیسالک ةمذ رد نئوژ هام
 رانک رد یهاگشناد تاراشنا رد متسیپ
 یولیو ,لدولک سراب نوچ یناگهتسیون
 لاسما ماتخ نسح کارپ و تفرگرارق
 یکدام داثآ ةراب رد , ارتکد نت شش
 .دش هتشون داسود

 یکی یتسرپرس

 هب ار دوخ یاج ریقحت و یربخیب
 اد یطارقا ست
 )اچ

 داس تشونرس تسا
 تموسکج هس نارود دد . تسا

 ینادنز یروطارپماو یروهمج
 درد شیتعذ نالافتشا وسیلپ .دوب
 شدوخناهانکو ردینژراتفرک .دندوب وا
 دد و دوسپ یبالقنا و هداژ بیجت .دوب
 یقالخا یفای نوچمه نرق ود نایم دح
۶۴ 

 نورکلدیم است اجنیا زا.دوریم رامعب
 هل اف ضت یشنق معواد] ناشر
 دیوگیم  یعاش شنالب ییدوم
 ,صوصخپبسمت كي تیپ هشي

 تحت هسک ار یاهلتسم هک دنکیم نام
 داد دوجو ام نامزرد یرگید لاکشا

2 
 مدآ اهرپضفت نیاندناوخ اب .«اردیماپ
 ناسهم كيب لیدبت داس شآ دنکیم یکق
 تشپتسدسکههک هدش یئایناپسا یاس
 .دروآیم اجن بار شدوخ

 نایفط ونوک نومراهنت ایپ
 دیدرت لباق» دنکیم
 نون اس گتوت هتک
 ةتساوخهکاجک زا -تساوا یاه رانوسیپ
 زا یئایور یروصت ددعابن مه شووخ
 و اسجنکش , ویاتشک هک تسا یناهج
 «دنایم نارفنآ رب نآ یاههاگودرا

 هچنآ .میئوجب رتراوتسا یاهنیمز
 ما هک
 یرصعرد .تسا اههشیدن خیرات رد داس
 سرو هلسیگ هعومجمژونهن اوت هک
 یدنبهقبط |ریگز رهو داضفوا هندرکیم
 دیورفزا شیپارقكی هکیلاح رد درک

 تیمها ذاترابع هدش حرطع

 .دوب هدربیپ .یسنچ یاهورین تردقب
 تاسلک » باتک رد لوکوف لثیم

 داسیارب یزیمآ داختفا یاج « ءایب
 اد كيمالک صع وا !ب دهدیم صاصتخا

 هد یم عورش ار دیدج راصعا و ددنب
 هد

 ی اهیرونخس فا فشیاهخب ریذ رد
 ینشور نلوارد تسا كيمالک زونه هک
 یاهتساوخوسوهیاهتنوشخراس راشآ



 تمالع هک یدرف حورریذپان تمواقم
 دوشیم نهاظ « تسا اه نر-ق هصخش
 هتفایتیقفوم « ءایشا تاملک » باتک
 یئانتتسا یقسلف یا كي یارب هک تسا
 ۱ دارقیئوکسنامهیور رب اسهصالخ .تسا

 هک تاک یبایآ .تسا یمومعفرصععارب |
 هو یی گتیوکس امنیمیرابهجتکش زا
 لقیصا ردوخیتسیداس ثحابم هکیئاهنآو
 *یراسج رظان هکنانآ نیپ:دنهدیم
 ررسهوجهب هکیئاهنآ و دنوشیم نوخ
 یعاکآ دوخان یکتسباو,دننکیم تعانق
 ؟دراد دوجو

 مه زا دا نیصصشتمو نارادتسود
 رایسب ناتآ یزاومیاههاریل و هن ربخیب
 موکحم. دنک یقالت مهاب هک تسانکمم
 هکر م ژادمب هگربتو یرگیشحو درک

 دراداج هک دح نادبتسا هدش مسیداس
 زونه [-:آ ,هک دوش حرطم لاوئس نیا
 ؟دراد دوجو مسیداس

 هبهکوستارف رادمتساپد-ونیژام-۱
 كنجرریذو ۱۹۳۲۱۲۱۹۲۲ لاسژا بوانت
 هکداد یتاماکحتسا طخرب ارشمانو دوب
 ۱۹۳۶ ۱۲۱۹۲۷ زا هسنارف یشزرمرد
 .دش هتخاس

 هیحات نک اسیاهلوفم -اهک وملاک-۲

 یربیس رد ندو اکلو دود نب
 هققرد رهچونم : هجرت

۵ 



 ۵ رم تاب

 (درمهمین»و



 تاس هر
 یلال ی ناوجدادرگ کی
 تبقرم شامزک می هکتسا
 دد . دروآبن تسدب یدایز
 رها هو : هبحاصم نیا

 ا.تسا لول ارجاس فا
 یلاسبم نیش و تخم
۳ 

 دنیوکیم هک روطنیا]

 رگاباتهسووی دوتیو
 تسکش كي ییرشت لایخ
 هک ميوکب دیاپ .دیراد ار
 همیندملیف .دینکیمهابتشا
 تک شزین ولاویتسف رد هدرم
 لواروشک انرپ كاژودرک
 هشیپ رذهنی رتعبنآونمب ملیف
 بک >هریانج هنر دوم

 هبملیق مهدمبودش «یبل
 یاهلاویت

 نیدقتنم.هدشهداتسرفندنل
 زا یئاکیمآ و یوسنارف

 دن هدرت فی رعت یلیخملیف
 «تیقفوم مدع » یقاو رد
 :هتنورو] تخم شات
 :ضدمرپنیدتمیشی تنم
 الاح : لوجع و یلاخوت
 السا امش : متیبب دیئوگب

 ؛دیادید ار
 .دب
 رگ ا:اتهسدویروتی و

 دی امتحیدیا دار لیق

 هتخاسماش زا همی یاذغ مضح
 هک تسیملیفهکلب, دن هدش
 و هناروج لئاسنآ رد
 هدش حوطم یاد

 مهدیان هتبلاهک 8
 :سکسدرادن یکژاتدایت
 یاهموآ ویبسعیاهبرامیب
 - نارچ مثچ

 4 1۷۵زن 1

 ,دن|هدش حرطم
 بوخ :اتسدویروتب و

 زا میآ هکنیایاجب الاح
 هدروایب ددلوپ اهزب

 هک تسشیآ دنکیم تحارت
 لپ اقهردنیدقتنمزآیاهدع
 دوکدن تموم نم لیف

 فربدد اد ناشیسهک تسا
 یلداچدتت ام ,دننکیمورف
 دوجونتفرگ هدیدنیارپهک

 .تسن مار شن امهج سیل
 دیشب یلیخ#

 دنناوتیم ینمد هچنیدقتنم
 طاخی؛دنشاب هتشاد امشاب
 دن هدوبن لاحس هکشیا



 سس
 یفداصت اهملیق نیا مه « تومروه » تسا میقع ناتملیفابتمارتمودابیرقت
 هدهدیمیتعم هچ دتايت . .دنک هجل امم بوج اریتیاه هدناهوک تفل خم

 هیخهک تتیا یایتعم لفعاتاع ماکنه یتقوو بن :اتهسدویروعیو
 هییاهدش هت :یم ناتدوخ زا

 اتهسدویروتیو
 نتخام امق هدیقمب روطچ
 منا بسپ و زاک قاتا

 هچ زا سرت 8
 یرت ؛اتهسدویروعیو

 یرامیب زا « تیتابصع زا
 هتاویدناکمازا ,یرکفیاه

 زا یانامرشیب و بیرغو . زا سرت یطاتب دقتنم كي
 هچ منادب مهاوخیم نه دنیوکیمالثم.دت ریکیمملیف  امشلیفهپ باصعا یرامیپ
 اکیرمآ ناتسوپخرسیناسک نداد ناثت یاجب ارچ .دنکیم هلمح

 :دتدرکرام و زات ار وا یاهاپزا سم تروم همه :اتسدویدوتبو
 تسوپهیس نویلیم هدژاود  ؛ ميادرک یرادربملیف  هناویدژا زورما یاهناسنا
 بک هچ کتک رد اد هووترآ » هکنچ رد ارچ  یتحوردنراد تتحو تدش

 بسازا یتشییاهغالا دادمت
 نیالثم تسرد . تسا اه
 3وک ناو میسرپب ةکتما
 لک مرفب ار دیتدوخ ارچ
 یم یشاقن نادرگ باتفآ
 لحا سنک و کارجای ودرک
 عرق: ددشعاجم اب ایرج

 رک درکیم دیمآ گند هک ئاهمدآ
 ِ ۳ یرتتدهزآ
 دنتام مه نیدقتنم . دنا
 نیرتدب و درادوجو تونج و دتتسه رکید یاهتاسنا

 هکلپ درادن ضارتعا قح تاستا « ناستا نب
 ملیفنیا مامت دراد هقیظو

 ..رولچیلو .دمهفپودنیبپ تق
 : اتهسدوی روعیو هب تین دراد قح طقف و یتقو نیاربانب 8

 روطچ مدرس دینیبیمن  همهنیا یقداصت ندع یج  دوبرتهب امت هک دنیوگیم
 رگید ۰ دننکیم یگدنز  یماتشناور هب عجار لیق . نادزو»یاهدنفسوک نامهج
 .دوین مه یفداصت هک هریب «ولوژوگ روا
 تک دننکیمهیموتو ,ناشایهک
 هک ناتمايق لوا ژاتوسرپ

 ار اه

 نتفرمار ؛ تورک تیحص
 دلب مهار ندرک رکف و
 ار اهاذغ ممط ۰ هتعسیت

۶۸ 



 نیمی کد
 گره لکلا نودپ
 .دنشاب لاحشوخ دنناوت

 یداعاسشهدیقمپ نیا
 هژوداروتتلا هک تسا
 نه هکنآ  سطاخب
 -اریا و دوشروهشم ؛ دوب
 هکنیاطاخی هکر بلتمروف
 ؟ دوشهشیپیثه دوب روهشم
 تسا هنالقاع رانیا ایآ
 دزاسبیلیبموتا ناسنا هک
 رد رتمولیک هاجنپودسهک
 هدشاب هتشاد تعرستعاس
 هنالقاع روسناس راک ایآ
 رو هک یملیف ذا هک تسا
 یقن راهچ و داعشه نآ
 وادنک تیامح « هنریمیم
 كيننآ ردهک ار یملیقاپ
 تفل اخمدوشیم هلوتم رفت
 یاهنالقعرکنیاایآ ؟ دنک

 اب اقم ناسنا هک تسا
 نویزیولت كچوک
 هک دریکب اد و
 راک نآ , نکب ار راکنیا

 لوسحم نیا : نکت
 باز و لو

 هنارذکب اجنالفا بشن
 روطُنآ :, .باوشی. .روطتیا
 اوت

 هس نیدقتنم

 . بوخ_رایب 8
 یاهفرح اب بوخ رایسپ
 اهزیچ نیا . مقفاوم ابش
 دبب ملایم

 , اتهسدوید,
 نی هنع هن

 و یلومعم ام یارب اهزیچ

 یضاحام همه « تسا یداع
 ناتمخ طیحم رد یک

 رضاح یلو میتسه یروآ
 "لوبقجوجیهب میتسین
 هناوید هدنکی یتح هک

 رگ اهکنیا یارب
 لقاس یتسه زا مینک لوبق
 و مینکر اکچ سپ ۰ ميوشیم
 ناب یاهظحل کا
 زا مینک ءاگن نامدوخ
 طوقس هاگتسپ قالاب

 یدیماانراتفرگ و
 یوژرآ و ساوح لالتخاو
 .ميوشيم كرم

 تسا رتهب یب 8
 .مينکت مهار شرکق

 . اتهسد ویروتیو



 نیرتهبردوتیمضویرتهب

 همادا یگدنزب تسابیز و
 دننامیلیفدیلو

 دوشیم هتخاس نسم ملی
 ؛تسفگ دسیاب تسقونآ
 تسیفاک نکید یواکناور»

 ار شووخ دناوتیم ناسنا
 دنک تحارندرک کف زا
 دیوکبنملتمیصخشرک| و
 دنکت لوبقاریگناوید هک
 ادوا .دنک ءژرابم ایندایو
 دب و ميرگنيم _هرخسپ
 ,یگیم یدادیچ,میلوکیم
 ین زیماهف رحنب اذآ مهزاب
 دیورف یشکیم لایخ هکم
 | یتسع

 هناوید ام نم 8
 ؟روطچامش «میتسه

 محنمااتاسدوی دوتیو
 یزیچ متسهنا رگیددنن ام
 . ماهدرکن قلخ مدوخ زا
 طسوتهک اریئاهفرح طقق
 دننام یدنهتفارش نادیم
 .دناهتفگ هک حیسمو طارقس
 ,یمانشیم بوخ ارتدوخ
 وجتسجهب تدوخ رد سپ
 و ماهدرک دارکت هژادرپب
 یارب یلحءاد یوجتسچهپ
 .ماهتخادرپثآ

 ؛ لحءار مادک
 اب امشهک یحیرشت نامه
 تراهنرب روضورپ كمك
 ناتملیفهک یسانشن اورینمی
 ماجنادیدرک هیدهوا هب اد
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 یحیرثت نامه ؛ دیاهداد
 شووخ زا دیاب یکرعهک
 یزیچنامههمالخو دنکب
 حرطمناتملیفناتمادردهک
 ؟دیاهدرک

 تردق,اتهسدویروتیو
 جلف رددن اوتیم یدرفیه
 یوربن شدوخ نادجو
 بینرتنیدب .دشاب یرثوم
 دن اوتیمیصخ#ره هک تسا
 شایحوریاهنارحب هرک
 لوبقب ضاحودتکا ار

 هک تقوره . دوش یک
 و نر عون نیا لمحتم
 تفون آ ,دیدشیحورتمحز
 مشخ و تیتابصع هک تسا
 هار ناتحور و مچ هب

 هک تسا
 نیدقتنماب دهاوخیمناتلد

 اراهنآزا یضعبو

 ون آ . دب

 رطاخب طقف ؟راکتنایخ ارچ
 فیرعت امش ملیفزا هکتیا
 ؟دنتسهر تن یخ |هدرکت

 هن ,اتسدویروتیو

 ریاسرد هدناهدرک تنایخ
 راک یکید یانهرتخ
 مدرمنایمهک تشیادقتنم
 ؛ دنک رارقرب یلپ دنمینهو

 دنک كمك سنا دلوت
 مدرم یارب ارتآ و
 لیلحت و هیزجتو یجالح
 یضب امنیس رد یلو دنک
 ماجنا اررکنیا نیدقتتمزا
 رد ناشکتهرفو دنهدیمت

 مدیم زا یرتنیئاپ حطس
 هدامآ هتیمه ودرادرارق
 نییرتدب زا ینابیتشپ
 نیکو دنعسهبدسکاههقیلس
 شیپ .دننیبیم ار یملیق
 هک دننکیمن یکف ناشدوخ
 ای تسا شزرااب ملیف ایآ
 نیاهبطقف هکللپ .شزرایب
 ملیف ایآ هکدننکیم یکف
 رارق مدرسم .دئسپ دروم
 نیدب و هنای تفرگ دهاوخ

 تواضقملیفدرومرد بیترت
 عقاومیضمبیتحو دانکیم
 و لقع هک .دننکیم یعس

 نارگیدزارتمک ناشر

 تاک دننک شخپ یتقو.دوشب
 اد < درم همین »۰ ملیف
 رایس ملیف» ,دنتفگ هندید
 تسا مرالیلو تسایلکشم
 مامت رد ارملیف نیاام هک

 شیامتو مینک شب یلاتیا
 رد طقفزینورد# میهد

 < درم همین » ملیف
 رازهدمراهجو نویلیمكي

 اب طقف ملیف نیا ژا
 ؛داو ترهشهکنیا
 رد شووخ یارب و تسا

 داریا ءدش «یمدآ»
 هکنیا یاجی و دن رییمن
 ای مجرتم ,تع .یعم
 می نیفلزم مهف ملسب
 یمس « دشناسرپ
 _ مطساتار نیفلژم

 نم .دنروایپ نیئاب مدرم



 هدرم هنن «ملیف زا یاهنح لا

 زوریدنمههک متسین یمدآ
 ودذ زا و مشابدش دلوتم
 ,مشابهتشادن یعالطا اهدنب
 دوطچ منادیم بوخ یلیخ
 و هجوت دروم مناوتیم
 امتیس نیدقتنمهمهتیامح
 .تفرگ رارق

 ماجنابیثومررسج#
 نتخاساب ؛دیوشیم راکنیا
 14 الثمبوخ ملیفكي

 ,هن.اتاسدوبروعیو
 تالاب , ثدوبژاب هقحاب
 ینابرقپ رهاظتاب :یزاب
 ۰ دیدرک لایخ هچ .ندوب
 نسمب ًایترم اهزود نیا
 هدنیوکیمودننکیم هیصوت
 + وربالیم هب ؛وربمرهپ»

 یصوصخ دوطب اد تملیف
 :هدب شیامن نیدقتنم یایب

 + نک ناشتوعدراهنو ماشب
 هچ هدبحرش اهنآ یارب
 یاهتساوخیم یشاهزیچ
 هلم نیارکم . روطچ یرافس اهنآ هب , یئوکب
 شهاوخ « نکاضاقت ,نک
 تدوخونک سامتلا ,نک
 رارق اهنآ تیامحتحتار

 رکف الصانمیلو

 هتخاس هدسوتبموا» دن ام
 رد دوشیم



 ریس سس سس
 : اتاسد ویروصیو یکف «اکهرتسا كرد لباق ربغ دنیوکیم

 ینادرک داک نینچ ادباریخ یور «هرهچهدشن ام یمل
 یامتیس , ددادن دوجو . : ات ویروصیو نآ روم ردو دیآاپمهدرب
 یامنیس نامزکی ایلاتیا راد حایتحا یدرایوشت یماهفتسا لیف»:دسیونیمنآ

 هکامهلاس و دوب نیفلوم باتک زا هیپک رازع دص هک رامکنیا ما
 دایتعا شدوخ یاب شیپ 1 نیدقتنم نیا. «نامک رب
 دد یناوارف ژیتسرپ و پ ودنمهفیمن یزیچ نک ره
 هدرک سک جرایاهروشک - دسیونب اد یه 80680۳۵ هک تسشا ناشراکهبمه
 عادت ًابیرقت ژورما .دوب . مراکب مهاوخبرگا نم یلو و دن یکبارتفرشیپیواج
 رطاخب زورسید نیفلوم  جایتحا مهدهمادا امنیسرد . .دنراذگباهخرجیالبوچ
 :ناگد تاجایتحا .مرادمدرمو یچاتامت هب ,  دینک هاکن |رینوینوتنا
 دناهدشیتراجتنانادرگراک كسی لثم نادرکراک كي . .دنداد باذعدنتنک اروا

 !هدع نایم نیادد تسینشاقن كياي هدنسیون
 تردقطاخبای «روژب هک درادیمرب حرخنتخاسیف

 طاتیایو ناشرسمه یلام  .لوپنودب نادرک رک ت
 قفوم یشئوروم تور دمت

 ملیف نیسلوا نتخاس
 و بلاج « هشادنمتفارش

 و دنوشیم ناش هناقداص با لوپ ۰ یرامسم  كيدک دنیوکیم .دریگیم
 ملیف نتخاس یارب دسب  تلاخد یرنهرثا كيقلخ ۰ تسا هیات

 هبب دنروبجم نامود . نادرگراک كي . درادن  ردقنیا ابشرگا 8
 دنوشلسوتم کاهدننکهیهت -.دناوتیم یتروص رد طقف . دیتسه فلتم نیدقتنم زا
 تسد زا یگید تقونآو  شیلیفهکدهد هماداشراکب . یتیمهاهچاهن[تواشق سپ
 دناهتفر  ردمه ملیفو دروایب رد لوپ اد امشیارب دناوتیم
 ارعاظ ایت یلد هک دروآیمرد لوپ یتروص .دیتهدنمرثهكي امش؟دشاب
 عون نیا داتفرک دیابن نآ زا مدرسم تیرشکا قلخ یرنح رثا كي و
 هکنیاارب ,دیشابلئاسم  نیاربان دیيب تاشوخ هک ارهچنآ و دیاهدرک

 دیتهرادلوپ ورم كيامش مرگ ایو ینکتراک دیاب ای
 ویلیسیستارت و تسیرآكی  یئاهملیف دیاب ینکیمراک
 . ناوارف یاهنیمز كلام  مدرم هقالءدروم هک یزاسب

 , اتهسد ویروتیو یتراجت ملیف ینمی . دشاب  دنشاب ققاوم امش اپ همه
 :یرادلوپدرمنم ,هن منکراک مهاوذیم مه ,نمو .تاجنارناتحور دیهاوخیم
 هسیت » نتخاس هعارپ . یتداجت ملیف هکنیا مو. .ناتملیف لاحنیمرمر دیهد
 ضرقلوپ مدشروبجم «درم مزاسن ۰ دنکب یبوخ شورف مه
 كياب مامت لاسراهچ ؛ منک  امئیس رد یلو 8 یاهمدآ هیلع دیهاوخیم

 لقم یرفن .تشه پورست اش دننام یئاثادرگ راک
 نتخاس یارب اههناوید بترم هک دنراد دوجو

 فرصمرد . مدرک راک ملیف . . دنهدیم همادا ناتراکب وئیم ار« تیاهنیب+
 سس سس مس
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 ماتسد» لا مولوژوعروا نانزهاد » ملبف زا یئاه هنحم 8
 هفرس روتک ژورپ و پمال
 ندیرخیارب ؛مدرک یلوج

 الیو . مدوب نادرگرس
 یارب ار میاقر قیاق و
 رگ ضرقب یرادربملیف
 راک ینادرگراک رب هوالع

 ماجنآ ار یکید نفت
 یلوپ موس كسی و مدادیم
 نتخاس قارپ نی ءام هک
 جرخ,دنتشاد مزالملیفنیا
 مدش روبجم یتح و مدرک
 كسي مدوخ یاسهتسد اب
 مزاب گنیلوارت

 دادوسک كوا نازا
 یاه«دگنیلوارت»هیلکیارب
 ههداتفا یفن زا» ملیف
 ینلدنص یود اد نیدود
 ایلنا سوصخم رادخرچ
 نیا گره یلو داد دایق
 تیک یارب راهزیچ

 شدوخود کت
 یفر هم ناسرهت كي اد
 هناتدوشیارربامش .دنکیمن
 هیامرساب هکدیاهنخا-یملیف

 یداژآ ناتراک رد و هدعن
 تمق . دیاهتعاد لاک
 اسمش ملیق زا مدرم ملتعا
 امشیلو دنا کت لابقتسا
 لیلق هدع نامه زا لقاال
 و سکفنتود یعاشامت
 تیاضرراهظا دیاب هدیمیق
 ء..و هینک

 یلوراتهسدوی روتیو
 یچاشامتًبیرقت ایلاتیا رد
 دوجو هدیمهف و یکشنتور
 هکنیا لثم اسمش , هرادن
 لاس جنپ ؛ دیرادت عالطا

 هناخرس موم القا شب
 او

 ,دننک تم .
 ام نارکفتخود الاح یلو
 دناب زمیج,«ناموروتوفهزا
 و نرتسو ,هووایاتیرام و

 و دنراد قح نیریام هک
 زا طفق امش ینیپدسب نیا

 فرظ زا رکا . مدرک
 یاهنالداع تواضق نیدق:نم
 لالدتسا اب و تفرگیم تروص
 هک تدرکیم تباث حیحص
 + تسا دب نم ملیف
 | هک مدرکیم لوبق
 لباقم رد یلو - ماهدرک
 . هنالوجعیاهتواضق نیا
 دقاقو هناهاک ان ۰ لمهم
 نسم هدشنک مئاق لئالد
 تسا نماب قح هک میوکیم
 ماهتخاس یبوخ ملیق نمو
 نیمه ماتفرگ میمصت نم
 مهدهمادا مدوخ هارب وحن
 مهاوخ کف روطنیاهشیمه و
 و تام اب قح هک درک

 وگنید دنتام یا
 .دنوش

 ین وبان روتاتیل:زاهب
 ول راهب گنشوه : همجرت

۷۴ 



۱۹-۰ 
 ولهچ دد یراج لاس هیثوژ موس و تسیپ رد « تتیلک یریگتنوم »

 و (۱۹۲۶) نکاه دراوه رثا «خرس دور » شملیف نلوا . تشذگ رد یکلاسجت
 یضمپ هلصاف نیا دد ۰ دوب (۱۹۶۶) « یول لوئاد » زا < سوساچ »

 /«هانکبفارتعا» , « باتفآ رد یناکم» ۰ « هثراو » , « وجتسج » وا یاه
 «دیورف»و هاهروجان» .« تیدباات اجنیازا»

 فورعم نادرگ
 اد (تیدباات اجنیا



 منیجر از« تفیلع نیم د لق هیفه .هنج نینه دکواع نیر
 یاهقالعهچ ۱ تفگیم نخسشادنیآ لیفزا یقوشهچ اب ! دمایمرظنب لاحسردقچ
 انیمطاهچ ! دادیم ثاتن یسیلکنا ثاوج ناسیون همانشیامنو نارگیزاپ هب
 ! تسا هتشادرب دوسخ یاپ شیپ زا ار تالکشم و لئاسم مامت رکید هک تشاد
  تلاحو عضو ناوتیم هنوکچ
 یح دادعتسا ؛ تقفشو هقطاعزا اروا ندوبراشرس هچرد

 ءیگدنززاار شتمتو تذل : اروا دایعه: درهن

 اوود هکدشاب نآ رتهب دیاش ؟ درک فیصوت اروا یندرکت
 ؛تاقافتا نایم زا . منکفیرعت داتفاقافتا امیتسود لاس
 هوجتسج»ملیف یور مهاب یتقو . دنتسه یتنوم یحورو یتاذ لیامخ فرعم همهزآ
 یاهظحالم لباق یرتاثت هبرجت وا . دوب ناوج یلیخ زونهیتنوم میدرکیمراک

 شملیف نیلوا ۰ دوب سانشان زونه اسنیس نایچاتامت یارپ یلو تشادرس
 ٍشقن یتنوم < وجتسج » رد . دوب هدماین هدرپ یور زونه « خرس دور »
 تسدزاكکنجرد رشرداموردپهک یلفطاب هک درک ی یزاب ار یئاکیرمآ ناوجزابرس
 یکیملیفشیامننایاپرد .دزیریمیتسود حرط .دوبهتخب رک ناک راوآیودرازاومداد
 :دیسرپ هدمآنمدزن نایچاغامتزا

 ؟دنک یزاب یبوخنیابهکدیدرگ ادیپ یزابساجک زا
 هدشروهشمرگید یتنوم عقوم نآ رد . داد خر دعب لاسدنچ مود قافتا

 د اررکیدمه زیئو رد واو نم
 تمدخشیپسهبار یتنوم . مداد یتسودهقب اسنمناروتسرنیا تمدخشیپساب . مورب

 ات فرص یارباروانم دم «یینفالهناروتسرب

 . تسا تفیلک یرمکتنومنیآ -
 «یدنمرنهكيوت»: تفک همدقمیبوتخادنا یتنومهپیرگیدهاگن تمدخشیپ سس

 . هیرکریزدز رایتخایبو
 رک شوغآ ردار رکیدکی هبیرغ درمودنیا و داتفا هیرکب

 دنورک هیرکب عورش یاهیاه
 » نادنمرنه زا نتدنچ

 ؟ دنزینارب
 اد هفطاع و تبحم هتوگنیا ناسنا رد دتن

 یریصن هدیاه : همجرت
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 اب هات وک یاهبحاصم

 زیت ول یرح
 هدنآلعب ایلک ویدوتمارد یرجرارتقد رد 16۶۶ دیو اژ 1٩ رد وگتنبا

 یاهراک لوس + هال میج » یرجو وآ زجب و تسا « یسیام لیکآ» هدننکهحاصم : تسا
 . دراد روضحزین «یرج»

 و « نوتراک » هب تبسن : نسدام
 -00۳0 5۳3 ) هدشیئاقتیاناتساد
 یدادعترد ار شیارچام هک یثاهت اتساد
 دنکیم وگز اب هدش یشاقت ریوصت رولک
 هک - اهناتساد نیا یاهوزج

 - دراد ربرچ ار یاهثداح یاهنا
 (۶- هداد رادفرطو مدنناوخ اهن

 ؛ دیراد یرظن هچ

 تساهل اس . دیآآیم مدب , هن
 . ماهدرکف هاگتروصمناتسا,

 دیرادلایخ اجک اجنیازآ
 + دیورب

 موربالاب هب مراودیما : زیئول
 دیاهتفرءالاب»رایکی البق : نسدام

 امش یدعب ملیف لاوئس نیاذآ نمرولتنم
 الیقامش ۰ درادیئاضف ثاتساد

 یتلاشم مایف نآرد نم» زیقوق
 .دنکتکشنآ رد مدوب دوبجم . متشادن
 اب باطخ ملیف هک ینایچاشامت یاب
 ملیفدیا ۰ دون یدپلیف دوپ هدش هتخاس
 كي افرس مع « ترپ یلیخ . یلیخ »
 یبوخ یویرانسیلو تسایتراجت داهنشیپ
 جور زا نآزد نم هک تیدیلیق . دوام
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 مبيمتیبوخ لوبیلو مراذکی هیام مدوخ
 ًانمش .تسابوخنم هفرح یاربو دنکیم
 هزات هک یملیف یارب تسا ینزاوت هکتس
 نوچدینکن لقت |رمضرح ًافطل . ماهتخاس
 تبنت یققح هی لظتكب تروصپ تسا نکنم
 رسگا , بوخ  یلو دوشیقلت ملیق هب
 تقیقح لاحرهب نوچ دینک لقن دیتهاوخ

 نیا درومردنم هکایراک اهنت .تسانب
 رعاظ نآ رد هکتسا نیا منکب دیاب ملیف

 موش نیب یاهفقو هبب لاحرهب ۰
 تخاد جایتحا مدوخ «یصخش»

 تسابلاچ , نسدام
 . ورکدیهاوخ هدافتسا مهزاب

 لاس مامت نوچ . مروبجم ؛ زیلول
 منک رک یصخع ملیف كي یود مناوتیمت اد
 یکی مزاسیمملیفاتود یلاست تسا نیا
 .اهنآیارب یکیو مدوخ یار

 هحام جن « ۱۹۶۵ لاسرد : هالف
 یکداوناخ تارهاوج .لاس لوا
 ء دیتخاس

 رد هک لالخ نامهرد , هلپ
 مدرکیم یزاب « کنیگوپ . ۵

 ماجنا اد «یکداوناخ تارهاوج» زا

 یور یقن هه مایق دسیو
 هان

 شف هی جات ن بوق نسهام



 «تکییت یود رفت هس» ملیف زا یالحص رد نلولالیعو سیا وا یرج 9
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 :یچهیاناک یور
 لیم عوضوم نیاب عبجار : زیئول

 دی هیفق اعم نوک عیب مزه

 اییهدنیوکیمدآب هک
 رد ,زاسیام یاب یث

 .تساژورتحاصم
 تسا نیا لثم

 نمشارتاهدنیآ ملیف مسا یناوتیم ضوع
 نیماتتهجزانمارراکتی«.یتکک همت
 مه البق ۰ مدرک لیقت مدوخ یصخش راک
 هکتفر مداییلو ماهدرک ار راکنیا اهراب
 هیامشرگا . متک خیلبت ار مایمجش ملیف
 یظن نیا زا ًافرص « هیاناک یور یفن هس»
 یفرح؛تسا نمربخا میفهک دیراد هجوت

 ملیفنیاب هراشازانم روظنم,نسدام
 .دوب امشراغآ ریاساب نآ طابترا

 روجكينم یارب ملیق
 ء دوتیه بوصم مهیا یاهرقک زا لوح
 ماهدیدن ار «هگنیئوب,گنیلوبهزونه نم

 تسانم یلومعم كبس زا لودع مهنآ هک
 هطیحب یزب 7 هدپاناک یوررفتهس » یلو
 یچاشامت هک تسینیملیف هتیلاتساهغلاج
 دوخابار اهنآهکلب,دنکیقت ارم یلومعم
 .تلکتسآ مه

 .دنکيم هارمه امشابینمی ۰ نسدام
 ت ردهک ی اههچب :زیگ و

 )دن هل است وتسیب الاح دت دوبهل اهن
 |سرام رد نم .تساتسرد .(هدنخ

 رگید الاح اهنآ .دوب مهاوخ هلاس لیچ
 ءدتتسه یرادهداوناخو کر زب یاهمدآ
  نماپ رادقرط كي ناونب اهنآ هطبار
 تیوقت ار یرادفرط نیا هناوتب یکا
 .تسا بلاج «مورپ زآ اب و منک
 یارب اررتخدو ردام نآ ناتسادپن ادیعن
 متشاد لاس هدزون نم . هنای ماهتفک امش
 هک نمی و .دوب هلاس هدزاود یرتخدوا و
 .3روبویت تن وماراب نلعوم قوعنآ ره

 تغاد هقالع ًادیدشمدادیم شیامن نیا -
 اهک تشاد یردامیقوسنآ رد یتخد
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 . مسرپمه مششو مجنپ لسنهب دیاش نم یکلاسد

 تعیدروم رتخد . دوبیدمک نارادقرط
 تسیپهکیتقو و درک حاودزادمب لاهد
 تشادلاسس تخدكی دوب هلاستفعو
 یتخد وشردامهلاس تقهوتسیبنذ نیا

 دادیم شیامن وکشیست رفت امرد سک اق
 رتخدو ردام ۰ هکر زبردام ؛ رفتهس نیا
 ردقچ . دندمآ نم تدیدب هلحص تشچ
 هدرکاکقاوظح نمتدیدزاهچب:دوببلاج
 اهلاس یطرد شکر زبردام و ردام .دوب
 لیدعت یدودحات ناتیتسرپ نامریقسح

 نادنمقال زا تاکامکز اب یو دوبهفای
 نسمعارب . دندوب زیئولیرج تتسرس
 + ناتسادنیا لاحرهب.دوب یگابیز هظحل
 متساوخیم هجنآ زا تسا یبوخ هتوبت
 سی 1 اس یمن | هویوگب

 زا نتود مدوب هدیبسچ كيمک
 بشکی,مدادیم تسسدژا ار رفدس نیا

 باسجوتمشت (م -شوسمه) هیت
 ندا یزایب یکلاستمشاتکآ .مدرخ
 هب مه ار هداوتاخ نیا مراهچلسن مهد
 ِنس رگا :منکیم هفاضا مدوخ نارادفرط
 نابرپ هیلازهیروم هوسم ار یاب

 یلوحتامش ژورمایدمک رد :نسدام
 :رتروجو مچ اه«كک» .هدادخر
 + هسنوتیم هداد هئارا نیت ودنت و
 ریغ نایاپ اب یغامنیس هلذب 8هع )
 -( م مرظتنم

 ول
 اهیچام
 تک شتفشیپ نیارد هاوخانهاوخ زی
 نفرت ظنرداب نیدمک , تسا هدرک

 زورما هک تاعالطازکر مو نامزتخ
 :(نویزیولت هبهراشا)تسیاهشیشهدرپ نآ
 یظندیدجت بترم شووخ راک رد دیاپ
 زا بتارمب یزورمآ رشب تاعالطا .دنک

 رت زی

 دادیم خر لوحت نیا دی
 و ید ههزک تفرفب



 تسا رتعیسو شیپ لاسهاجنپرشپ
 ]ی اوجرد

 :دننکیم هولج هلبا امرظنب
 رایسب اهن درادقادصمینهذ تفیشیپ نیا

 هک دنرادتسود و دنرادیبو ش

 . دنسرب !رشپ اسحات:درادت
 .دام

 . دنشوهاب یلیخ
 تییقاوابدیاسب _مدآ : زیئوسل

 رتشوسهاسب بتم ًایثد .دوشب ورپور

 زورماناناوجونتساتسرب

 . دورب ولج نآ اب دیاب مدآ و دون
 نیرخآ یاهنیمز ره رد مراد تسود نم
 .تسیت سیمراکتیاو شابهتشادار تاعالطا
 كي) «وروف داینب» همان رب اهیبص هشیمه

 < تمیآ یود رهن و ملفزا یا هنحصرد یلاتج و زیول کرج

 اد ( ینویزیولت یدج و نیکنس همان
 دنلبدوزیلیخ اهیبص نم . منک,

 مراد ینادرگراک هک یئاهژور. موشیم

 اهامت اب .دروفتهمانپ میت و جن تخاس
 هبجار ممهتيمن هک دوشیم بلغآ منکب

 .منادپهک مرادلیمیل و دننکب
 اکیناتیرب فراعملاةریاد نویزیولت راک
 مونشیم تعاذگ ار
 منکیم عوجر باتکب ًاروف ممهفیمن هک
 !ممهفیمن اهن آفرح مه ژاب یلو

 یلیخ , یلیخ » ملیف رد , نسدام
 یاههژورپو نت سع هب عجار ۶ تر
 ؛دیاهدرک یرظن راهی اضف

 لرتنکهلیف یور رگ ا :
۷۹ 



 یئاضف یاههژورپ هعارب منيبیم هک یتقو
 دوتیم حرخ رالد نویلیم دصتفه یلاس
 و یققاب ناوتیم لوپ نیا اب هک یلاحرد
 یاجبی اضفهمان رب .درک هژرابمیگ هراچیب
 شب پ یگشک هک نآ
 رهب .تسا هدمآ رد هقباسم روچ .كي
 زایل اخهک راد یبلاج هژوسملیفنیا لاح

 تاتساد : الثم . تسین ینعمابیاه هتکت
 رو انسكي . درذکیم1۹۹۹لاس ردملیف
 لح نایب 2« تیک رگ روا
 . درک هلجع دایز دیابن یداژن تافالتخا
 لح دوخیمت هبشکی ار لئاسروج نیا
 :..هدرک

 194 ۹لاسرد فرحنیاهکدینک هجوت
 ادوشیم هد

 یسلیف دیراد لیم , ن-دام
 تک رشنآ رد ناتدوخهکدینک ینادرگ راک
 ؟دیفاسب هتشادن

 دهاوخ نم یدمبملیف نیا , زواول
 .«نل [ یدوو» تک رشاب تسایملیف
 یوسیرانس هک ماهدینش , نسدام

 .دراد یاهزمشوخ
 هک یژانوسرپ . تسافوغ + زیلول

 .تسا هکررمم دنک ی میزاب اد شلد نلآ
 تسا «ناملکتیو نوملاس» ملبفرد یشمسا
 ورا رپسانیا |رچدنسرپیم شزا یتقوو
 تمسقرد روا شرد امدیوگ یمدن !هتشاذگ و
 دیررآ اهن هاگشورف کر یعوناووشتع
 ردوا.(م - دازآ یهام ینمینومل اس)تسا
 هرویوین زمیات نادیمرواجم ینامتراپآ
 دودزاولمم مئاد شقاطاو دنکیم یگدنز
 راکیسکگ رزب تمالعشقاطالغب نوچ.تسا
 راکیسلاحرد اریدرمهک هدش بصن لماک
 .تسایبلاج هعدمک .دهدیه اش ندیشک
 یلاع یدوو

 تووصن فقاب

 دوب

 هبرگر یخ هچ هزات»
 تکشاب یملیف

 (مبوآ هتشوت یئویرانس اب و نلآیدوو
 «یدووههچ نآ زادمبو ,هن , زی ول

 اهنآ. متیبب مرادن مه لایخ تفگنمب
 شاهراپ هکت هتفرک ار وا یویراتس
 و نادرگ راک ات هن ملیف نیا . دناهدرک
 یدوو. تشاد نادرگ راکكمک ات هدژاود
 هک تسا نیا. دوب هدش تحاران یلیخ

 .یسکر ه:تسد ریز تسیل يضاح نسکی
 میمصت هک دش روطچ دینادیم .دنک یاب
 ؛.دنکیزابلیف نم یارب تفرگ

 ارم«هفبات» ملیفسیراپ رد هک یتقو

 اشک تفگ یه من :با اچ هتکتكي
 تسرد«یدوو» .دیروچهاب یلیخرفتود
 .دراد ارتینورد ساسحا هقایق

 مایپ . همجرت

 هلوعالیع و زباول یرج
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 ینایلاتاجاودزا

 ینادنمرنه یرثه ریسم هش
 دیو دناهتشاد قلعت یدودحم ةرودپ هک
 یارب یزیچ مه زاب هرود نيا متخ زا
 لکش , هدئام یقاب ناشدوجو رد نتفگ
 ینازاسمایفنایمزا. دریکیمدوخب یبلاج
 اثرولن» تضهن هک
 نیامت هچو كي نیریاسب تبسن هاکیسو»
 هک تسا«یسنا» زا ترابع نآو . دداد
 هکیلاح رد : هتفرگ «مزیلاثروت» هب وا

 ؛دروآ نانمراهب#

 ادیم كي «مزیلاثروئن» نیریاس یارب
 بتکمنیا «اکیسد»یاربدوب اهقرح تایپ

 شدوجو دوب و رات رد . دوب وا یگدنز
 . دوب وا یتسح زاد ۰ دوب هدناود هثیر
 هگرم زا سپ ؛اکیسد» نیا دوجو اب و
 یگدنز نیاو . دنام هدنز «مزیلاثروتت»
 زا همب.. دوب ماوت «کیسدف ینادرگساپ
 زاید «ایسد» یتسیل روش یاهلیف
 لباق ریفو هتخیسگ ماجل , صخشمان وا
 مخوچیپ رپ ریسم نیاو . تسا ینیبثیپ
 «ادرف ,ژورما ,زورید» ملیفاتدراد همادا
 یفطع هطقن مکح«اکیسد» یارب ملیف نیا
 < اکیسد » دییپ ملیف نياذآ و . دراد ار
 اب توافتم اماو ) صخشم یئامت ًاددجم

 روشن هرود ی «اکیسد» دوخب اد (مزیلاث
 . دریکیم

 نآ زا «اکیسد» ریخا یاهملیف رد
 وا «مزیل اثروثن» هرود تیمقاو و تلاصا
 دد یاب اد نآ تلع و مينيبیمن یرفآ
 هیلوا هاوم ندش دوب ان زارتقیمع یزیچ
 دعب یاه هبارخ) یتسیل اثروثن یاهملیف

 تنحمنامدرم « یراکیبو یقف , گنجزا | یگابلاتیا جاودزا
 یارب هکیاهدز [ غاد ینادریش یود هبرگ

 هدشگنامرف
 تبیصموند ندادن

 نیبدود یولج یزاب هب یجایتحا دوخ



 نامز تشذگ . دومن وجتسچ ( دنتشادن
 نیب زا اد هیلدا داوم نرا اهنت
 ناشراک هک ار یتازاسملیف هکلب . تسا
 هتخاس رییفت راجد دوب داوسم نیا طبخ
 اهلاس نیا یط زیب هاکیسد» . تسا

 هگنج نامزتارطاخ یوررب.
 نامز یطرد جیردتب یرا
 دوجوم یاهجتر زا . تسا

 طقف هزورما وا
 مشچب یمیدق سوباکكی تروسب یاهرطاخ
 دروخیم
 نامزرورم لومشمرا یاهجن ر هک یرگید
 اهجنرنیا ا_یدایژ رادقم , دخاب هدش
 هزورمآ .ددرکیم یکمنم هدنخ تروصپ
 او هتشتک هنئام رکید هاگیس»
 امادحبیدت هئارا امپ ار هرمزور یگدنز
 اب و . تسا هدش رت هنانیب عقاو وا دید
 صوصخب : وا ریخآ یاهملیق نیا دوجو
 یاهملیفزا یتح , « یئایلاتیا جاودزا »

 یخلتزاد .تسارتخلت
 4 تسیچردواریخا یاهمیف

 «ادرف .زورما هژورید» دوزیپا هس
 ریخا یاهلاس خسیرات هدود هس فرعم
 هناگ هس لحارسم فرعم زین و ایلاتیا
 نیا هب ندیسد ات « اکیسو ؛ینوک رد
 نی ریس .دشابیم قوتاق یصخش هلحرم
 یوسیدامرقق زا ءاه دوزبپاو لحارم
 اهیکتسرک واهیلوبیب نآ نآربجو تورت
 یوسیومم تورف زا لاح نیعرد زینو
 هنافساتم) تسا یحور ءالخو یلصاح یب
 دوزیپایاج ندرسک ضوع اب ثاریا دد
 هملل« طیسد > یلکمت نیو هب موسو مود
 ( تسا هدروخ

 تسا یثادرف « اکیسد» ی ادرف »
 یم دوخب هح نآ ات نامورم نآ رد ةک
 ندیدنشارخرطاخپ دن رضاح هک دنشیدنا
 یلاسدرخ لقط ناشمتسیس نیرخآنیشام
 دنتسه اهنت امبط اهتاسنا نیا .دوش ادق
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 یئیب دوخرامح اب اریز
 . دنا هدش

 مايل اتیا اودزا » یخلت
 تسا تلع نمهب
 زورما دروشیم اد مدرم یاهجنر هصغ
 . دروخ یه ار اهنآ یکفطاعیب هصغ
 تسیب سابل و شفک كگنر هک یتامدرم
 مک یلو دنراد طاخب ار دوخ لبق لاس
 شومارفیلکب اد یقشعهداح كي فیک و
 هیرگ هب رداقرگید هک یل امدرم . دناهدرک

 هب ندرک هیرگ یاجب و دنت

 ادج نی

 هتشذگ رد کا

 دنن زیم هگن
 یاه دوژییا هوایرد ینامز «اکیسد»

 نیا هچنآ » : دوب هتفگ « لیات یالط»
 اد اهناتساد

 :نانوزج زا تست رابع لپان یالط . تسا

 ناشخ رد باتفآ ری زردهک یبلقشوخو هداس
 تامدرم یلو « . دننکیم یکدئز لپان
 الط رکید هاکیسد » ( یادرفو ) زورما

 الط یاری ءاکیسو» هک تسا
 لسوتم ایمیک كيب اهنآ نتخ
 تهجیب) ۰ زاب» یایمیک

 ءاکیسو» ریخا یاهملیفهیلکر و هک تسب
 یم مشجب هتشذگ هب تشگ اب لیامت نیا
 دام وش

 » هزورمآ
 یمدوع هتشنگ ریسم
 هاثپ هپ لدیم یو
 هاکیسد»هک تسا هدش تعاب ادرف ینارکن
 یرانکب ار تارطاخ رتسک اخ رگید راب
 سرب یمیدق شتآ .نامهب زاب ات دنزب
 هکلپ هسرتیمن هتشلگ زا هکیسد» رگید
 درو ارنآ ترسح
 رب دناوتبوآ هگددش تمای هایسد» یارب

 نیل روشن
 و. دوش قاف
 غوبن هلمش « اکیسد + زورید هدقع اریذ
 تسوا

 من یو رودب ارت

۳۹ 
 امولچ ام ,نرول ایفوس:اگشیب رته

 ودداودا : ترانس - مورتسدنلایپ « یاب
 :رادربمیف -شووخ ی

 ویروتیو : ناورگراک  یدرارچ ول ربود
 : ی

 ینادجو ثرمویک



 غاد یناوریش یور هبرگ

 تسدینامنیس تومكی یتقر
 بتقا اکب
 اب هتشادار تلاحوح راظتنا
 یراگزاسوقفاوتمهاپفلوم ودنیا یرکف

 نبیا لافا یارب ی
 .دنزیخیمرب رگی دی ذرایمب دحاونادیم
 هکفلوم دنیا یرکف داشت هکیلاحرد
 قرغ دوخ صاخ یاهمویدم رد مادکه
 یچاغامت یاربار یبلاج هژرایم دنادش

 هسیاب دنزیم یبدارثا كي سا
 ییسهای .مب ۳9

 کعرپ ایو دنراد

 ثعای لاح نیعرد .دروآیم ناقمداهب

 ددرکیمزینکو ینعف ساشتغاو یجیک
 زاسملیف یاهمتقفاوت تروصرد سکعرب

 یونو تهجرفنودنیا یراکمهرثک ادح «

 تروصدوخیدوخب , یچاشامت یثامنهار
 میدی

 یست» و هزکوریدداچیر» ددومرد
 تاراسیمم هکتیا نیعرد زین «زمایلیو
 و) ودنیازا كسیرسه یاهمویدم صاخ
 (تادایم«نیاب اهنآ هناتخسرس یرادافو
 رک داجیا اهنآ نیب یقیمع فاش
 اهنآ یاهمت قیبطت تیلباقو یراکزاس
 ًاتیسن « زکوری» یارپ اراک رگیدکیاپ
 تسادومن ناسآ

 وهراقآ ناناسرهق
 . دنتسهنادرگ س غوردو تقیقح بطق

 ود نیب «زمای

 یگدنز تقیقحاب دروخرب تماهش اریذ
۵ 



 طمان هاگهاتپهب راچان و دنرادتاردوخ

 ینادرگ رسنیاهجیتن .دن رو یسکود غودد
 دوسجو نورد رد هک تسا یاهژرابم

 دریگیم تروص «زمایلیو» نان امرهق
 مامت تقیقح عفنهب هرخالابهک یاهژرابم

 تماهش « زمایلیود دان امرهق و دوشیم
 دنروآیم تسدباد تقیقحای ندشوربور
 دنسریم دوخیگ دن تقیقح هبو

 كيناونمياروا نک و رب داقآی سدرب
 كي تخانش و .دنکیم یفرممامپ سقم
 یژرنا زاعاهظحالملباق تمسق هکر سفم
 رفیاههشیدنا تمدخپوا یرکف

 .تسین یناسآ ناهنچراک تسا

 رکیدکیابءزکورپ» داتآ هسیاقمای یلو
 وا هکنیا نیفرکظن ردابو)
 ار رثیاهمليفیوب راس نتشون ,ینادرگ راک

 هچوهجوتمناوتیم (دراددهمبًاصخش
 یاهملیف . دشعو راثآ نیبرد یکارتشا
 وا یلصا رتکا راک طوقس اب « نکورب »
 مامت یو یراکتسراب و عورش

 زا هتش

 .دوشی

 میناوتیم «زک رب دوبوداتالبالرد
 رتک آ راکطوقس شا
 هزک و رب» هاگنآ و

 یربجاب دربن هبار رتکآ راک نیا

 ددربچ هک اریشقن
 هدهاشم هتشادیو

 .هدروآ دوجوپ ار طوقس یدژارت
 دارا كمکیروبزمرتک آ راکو . درادیماو

 یهتنم هک یبیشآرس سکع تهجرد دوخ
 یورشیپ هب عورش دوب هدش یو طوقس هب
 دسریم یزوریپهلقهب هکیئاجات دنکیم
 .ددرگیم راکتسر دوخ طوقمناربجابو
 بلق همیار «زمایلیو» نامرهق هک یلماع

 . تساهتآ ّ
 یتورد یبجاپ درف هدارا هژرابم بیترت
۶ 

 دارا دناسریم تقیقح

 یاهمت هک تسایلپ « نآیئاهت یزورییو
 وه و نگو

 «غادیناوریش یود هبرک» تامرهق
 نيب «زمایلیو» نانامرهق ریاسریظن نیت
 بلقوح

 طید مهب اد #

 تسا نادرگس غورد و
 ناتسیات ناهکان» دتنامزین اجتیاردزابو
 یسنج هزیرغ لداسم , تقیقح «هتشذگ
 هتیلاوسکسوموهابفدارتم .غو ردویمیبط
 روسناس تاررقم هتبلاهک)تسا هدشضرق
 هتیلاوسکسوموه اجنیاروهدشتعابکیرمآ
 (دهدیهنادیمص یتسود كيپ اردوخ یاج
 شرسمهدوجورد «كيرب» یگدن ز تقیقح
 ضوعدد وا یلو . هدشزکرمتم «یکام»
 دوجومكی ؛تببشلی «رییکسا» شتسودزآ
 یکدنز هاگمانپ ار واو هتخاس , لآ» آهدیآ
 یمقاو تیهام هک یزورات تسا هدومن
 تبو دوشیم مولعموا یارپ هاگهانپ نیا
 هیلک. دوشم عورشوا هزداممو دنکشیموآ
 لآدیا هکنیازآسپ «زمایلیو«نانامیهق
 -ینادرگس .دندادتسدزا اردوخ پذاک

 هتح بطقودنپ ناش ذافآ غورد و
 یاهمدقهدوخ ینادرک رسنیا هک درگیم
 بوم تقیقح هسب اهتآ ندیسر تهج
 ادارات دوشیم

 نان امرهق یحورنارجپ هک هد
 زار كي

 «نای
 یثا ساترسرپ ( :یپیکسا» اجنیاردو )
 نیا ریوصت هچرم ۰ تسا هدنکفا هیاب
 امرهق نارحبرب دوشیم یتجشاو حبش

 روبزم هکیئ اجاتدد رگیمهدوزفا جی ردت
 و دوشیم شاف زار نیا نارحب جوا رد



 وورکیمدیدیان هشیمهکآرب دوبنم حب
 .نآ مهبم حبش هک ی ژار ریظنتسرد
 لیکشتاریناور رامیپكي یتوردیاههدقع
 ینادامیپ «زمایلیو ٩ نانامرهق , دحدیم
 رارق افش نارحپ هناتسآ رد هکدنتسع
 دوشیمعورشنارحب نیا اب یا دناهتفرک
 . دیاییم همتاخ نامرو شمارآ اب و

 < زک ورب » راک كبس زراب تان زا
 عورش هطقت تاختنا ۰ رفمكي ناونپ
 نامرهق «طوقسابمیف . دش بم ناتساد

 یه زا لبق امو . دوش
 و كيلبمس ندروخنمزب نآ رکید

 یگداتفاراکزا قرعم هکار اپ نتسکت
 ی رب» یوتع»
 هدشدوبات شیگدنز لآ هدیا هک «كيرب»

 بذاک شریذپ یارب یحور رظن زا زونع
 زونهوورادن یگدامآ لآهدیا

 یو نهذ رد ءاکنا هطقن
 یلفب یذزیاصع ریظن تسرد . تسا یقاب
 نیا. تسا هدشوا هتسکشیاپ نیشناج هک
 تشنج المع اصع
 نب «كورب»ینادرگ رس ژا یمدجم هنومن

 اب «كیرب»

 م عورش ناتساد

 «مينيبیممشچب ۰ دشابیم

 بودت 

 و « رییکسا » یارب

 . دشابیم غورد و تقیقح

 یفابتسیلآهدیا دناوتیم اصعنیا نتشاد
 هقبطرد دوخ قاطا زا هاگچیهو . دنامب

 قاطا»رکید هذورما) . دیاين نیئاپب الاب
 دیس دد «الاب هقبط

 تعابیون اتلآ هدیا و هاگ هیکتنیمح

 دی منیرود»یکام» زا «كي
 «كیرب»نآ ردهکینالپنآ تسایوک ردقچ)

 یاسهرتک آرکنیب عیار ءاگهاتپ اجنیا
 یاسج ء یحودیرامیب ینی «زمایلپ

 یادصوتسا هداد لکلا یرظبب اردوخ
 طابترا عطق یادص زجبیزیچ «كيلت»
 . (تسین تیعقاو ينداپ ناسنا

 یزیرغ روطب «كيرب» هکیلاح رد
 دسیورت) دوشیم هدیشک شرسمه فرطب

 شوغآ رد ال رد « كيرسب
 زا مادم (شرسمه باوخ نهاریپ

 یسمرارق دوخیگ دن مسجم تقیقح نیا
 ن :ازیم كمکب یچاعدابت و . دنک
 ور و اهرارف ظان امئاد «زکورب+
 دشابیمهدرپیور رب «كيرب ؛یاهتدنادرگ
 یاهرتکآ راکزا مادک رع الوصا و
 تقیقحهدننکسکعنمهک یرثک آ رکن آ زا
 نیبدود و دشابیم یرارف تسوا یگدنز

 هلصافو اهیئادچنیا یود رب «زکور»
 دصق یماکته طقف و . دنکیم دیکات اه
 هک دیامنیم ار اههلصاسف نیا نتخاسدوبان
 7 راک

 یماکنع طقف « زکورب » . دنشاب هتفرگ
 نان پازولک رد ار دوخ یاهرتک راک

۸ 

 اف تقیقس شرب ميدصت اه



 تقیقح ندینعایو نتفگ یک دامآ هکدهدیم
 «زکوری» یاهپازولک . دنناب هتشاد ار
 رگیدکیب اراهرتک آ راک هک دنتسه یئاهلپ
 .دنززاسیمطوب یمتقیقحهب اراهنآ یکمهو
 هقاطا» زا هکنیا زا سی طقف « كيرب»
 یکدامآ دمآ نیئامیب دوخ یالاب هقبط
 طقف و . دنکیم ادیپ ار تقیفح شریذپ
 یامم تفریذپ ار تقیقح هکنيا زا سپ
 یقرب و دعد و نافول و . دنکشیم وا
 ادد وجوینآرحب بش نآ رساتسرد هک
 « رییکسا» نایرج فارتعا هنحص رد و

 . دنیشتیم ورف ؛ دوب هدیسر دوخ جواه
 اب الاب هقبط هب رکید راب « كي
 شرنضمارمه هیتمنیا اهتتمدد

 تکرح انآ اب , ملیف نالب نیرخآ
 یورب رکید شلاب كي باترپ
 ب «یگ امه ندیسوب نمض « كيرپ» طسوت
 * نکورب » نامرهف یراکتسر یولب ات

 اد یقورد ميروآيپ یطاخب اما
 هداوتاخ نتخاس لاحشوخ تهچ «یگام»
 هکیلاحرو.دنار ثابز رب نیئاپ هقبط رد
 تداعس الاب هقبط رد «یکام» و «كيرب»
 زونح نیئاپ هقبط رد , دناهتفای زاب ار
 اد غورد «زکورب» . دراد دوجو غورد

# 
 نج ازبلا : نانیپرنه

 : تیراتس-نوسراک كج + زوبآ لرب ۰ نمویت
 ییپ زا سابق «ویزمیج ؛ رکورب هراچید
 ادرپمیف-سانشان : زاسگنه7- زمالپ و ین
 کو وبدراچیر :نادرگراک .- زا اد مایلی

 ینادجو ثرمویک



 هدشمگ نامرف
 هداد رارق تواشق هروم اد اهیومنارف هکدوب یلاهمئزا زین هدشنگنامرف» ملیف

 . تسا هتشون هنارف فورعم یلامنیم دتنمكي ار ریز دافنا . دوب

 رهاظبهدکهدكب 8
 (هانتقو)سروا ردمارآ
 لماح نویماک كي ًاتسد
 . دسریمرس هناژاب رتچ

 زابرسودو رسفا كي

 هداتفا هاگنیمک كيرد هک
 هچنکش ناج دصقب دندر

 دوجواپ .دنخبهدشهنهانپ
 اهودنامک هدنارف نیا
 یدرساب « دنکیمت دیدرت
 یاهورممامت ماعلتقروتسد
 رداص ار هدکهد ملات
 دنکیم

 یارب . رگید عفاو
 ةتسدفرطود زا هلمح
 هتماد رد هک «نایشروش»
 كي دناهتفرگ رکتس هوک
 نودب , زابرتچ هگتهرس
 رتپوکیلعكي زا یتحا راتجیه
 . دنکیم هدافتسا تشادهب
 تسا تیقفوم هلمح

 ٌةهبج ) ۳.1بال ییثد
 ( هزیزجلا شخبیداذآ
 ار نا اگدع هرصاحم هنک
 علخو , دنکیم یربهر
 دشت اسرپملتب ۰ هدش حالس
 -ودنهردوا هکنیادوجواب

۰ 
7 
3 

1 
 نت

 كبس ۰ لاثمود ن

 ملیف «هدشمگ نامرف» ایامو
 ادنمیاد كرام یئاکیرمآ
 نامورزا هنادازآ یلیخ هک
 (صت 6 جدو)«یکترال»
 .دن اسرریم: تساهتف یگ ماهلا

 تاناویح دشت امنا اب رتچ
 یاهتشیسک ماجل یثحو
 نیرتمک هک دناهدش یفرمم
 محرت و یرشپ _یاحا
 . دن رادن

 تدشابنوس ارلرام
 یاهزابرتچ .دنکیم هلمح
 اهساسا دننام اپ زا رد وا
 ههگنعرس . .دننکیم راتفر
 (۳۵800وان)یکیسار

۸ 



 تسدب یاربب ۰ یخیدات
 دیدجیهدن امرفكی تدروآ
 ورادن یلابا هریزجلا دو
 زا یکیئویباب هک نیازآ
 اداطقمم

 صخشتم مناخ نیاو ,دنک
 ریذودنن یبایقرش زایتما
 دراد اد

۹۰ 

 زینو ردملیف نیارگا
 تاماقم « دوب

 مليفژا البق هک ارام یتلود
 تحارات «هریزجل کنج»
 .ورکنیمرچزنمد:دوب

 تنوشخ و درکیم ظفح
 سسیرورت هلیسوب اهژابرتچ
 هک 8.1.0. نا دوک روک
 رارقرباعمرو ار شیاهیمپ
 .دشيم هث ربت .دادیم

 اب نوسیارهلرام
 یولج اهن وافتو تافالتخا

 دلت ام شیاهتیمخش
 .روسسکاهت اتسادناتامرهق
 ایاهنآ :دنته یدیودو
 نودب دنوریم ولجیهملک
 تیطونیتخ جز هکننا
 بیسم و ككرحم ؛ یقالخا
 . دشاباهنآ لامعاو راتفر
 رکیدو دناهداتفااج اینآ
 ن هدیداهنآ ردیلماکت

 اهويشاوتمئداوناخ
 دار اویبلط هاجلماک فومن

 هدادانیا ۰ دراددارقمود
 لادمکدایز رادقم سوی
 .دوشیم نایب هچیزابو

 امرفكي
 .کدراد دوجو مه

 دچ همادا زا - هدش
 حب دنکیمیراددوخ
 ۸ میم مه هود
 تک ح هس ایوداب زجننوچ

 .دریگوم ارشدوخیاپ

 قشعكیو داب تمالم مهیع
 تسیرورت تخد كيبیلومعم
 ششپربهسک « یاهریزجل |

 .دوشیمن
 ,یسکید هدنامرفگی

 ور هدایژ قارفا لوبمس
 یماظ ریذپان حلص یاه
 زاتفل عون كيابو . تسا
 ۰ دوشیممخشم ندادرجز
 هفیرش رهاظكیمغریلعوا

 كيندب یوم هکنیا یارب
 اد یوسنارف هدع
 ا مزال اهنیا زا رتشیب
 نامیارب ,قحان ایقحب نوچ
 تیعقا و ویاقو تحسلوبق

 و. منه رگ صدای
 یدوویل اهمتسیس نآ ببسم
 ار یاهسیسدره هک تسا
 یگزات ۰ دزادن ایم راکذا
 دوی بموجج مهد

 كي طق هک 7
 یبست المک تداهش شزرا
 یکترال ناسر . دراد
 كنیديک ننوسلن سایسوپ
 امنیس هیارب « تسیرانس
 .تسا هدشمیظنت



 :لاحبات افآنیا
 | هدیسرن هریزجل اه
 شترایارب یواکجنک چیه
 یاهنیک چیه و هسنایف
 ناکما .درادن نآب تیسن

 ینامرییردارعوضومتشاد
 .دهریاچ هرکر دای

 زا وا هکیلاح رد
 ماهلا « نلس -تسی» كي
 نایب شروصقسک تقرکیم
 نداد ناشنویگنج عیاقو
 كنچ لاحرد مدرم طباور

 . نشخ یاهتفاهر ,صاخ
 هک یزیگنارحس ریثات
 نتادرم قو هدننامرف
 بصحتبهکیثاناجیه .دراد
 : یرادافو.دوشیم هدیشک

 اح ود اب هنافا
 دی ایم دوجوب فیعشیقشع
 و ,دماجنیمنلوطب هک
 زا یکیسار دیوژاب كياپ
 واضتاب زین و شاهدکهد
 ار كنهرس هک ی کیتامارد
 ناداطتمه زا یکی هیلع
 ریهراذونک | هک شاملسم
 .دزیکنایمرب «تسانایغای

 امت تشکنا لمعزرط
 یاهعازن «یزابرب

 (بایلتفاد نافک یونس
 ءوقنب نیدطوقس اهودنامک
 موجهو ابزاکرد لمعتدش
 ات .نوسپاد . سروا هب

 نفو اهلسلسم دیدش

 «تسا

 جیه هنور «نازوس باتفآ  رثوم تردق و یزاب شتآ
 هتفانکت وا یارب یمناخ یود اد اهنآ ندرک
 دیاب نولد عفنهب . دوب  .دنادیم یبوخب نایچاشامت

 مه شلر هک میهد نکذت . نیلوکینوتنآ هچ یگا
 یسنواب یلامدوخ ةزاجا  اریگیسارتوشج و بلاق
 یبجمتعیهنیربانبو . داد . یزاباروا لر طقف , دراد
 هتحص هب هتحص هک ورادن  دراد یمس هکلب دنکیمن
 . دوش رتمک شغورف . شدوختیصخنآلالخ زا
 لشیم . دهد ژورب زین اد
 هل انیدراک بدالک و ثاگروم
 اد هد هتفرمهیور هک
 س ینوتن7:ناقشیپرثه ,رتخب زوم 7:ناشب 2:۰ دن رادن یزاب 5
 هایدرک ایدالط , نیلوع . یرطاخ طاسبتا دنرومأم
 + لاگیس حروج , نول دنلآ یسیوخب و . دننک داجیا

 س هورس ناژ + ه ودییدو« رظنف رصاهن آ در ژادوش
 در دونا هی رتم

 نای وجگنج»نانسا دزا سارق , بد
 :رادریف -یهتردلناژ لا. یکاغیا ۰ توادنلآ

 1داهرمره - ییترس ترباو. هیات هدنامرف ژافوسرپ
 ب نسب اردلرام سیرومطنوتیسوصحمروطب
 نایربوالشیم : زا هدشهلعبس هدنامرف , هنور
 ییزملیفرد البق . تسا

 هل اندر اب هالک و نول درل 7 لا

۹٩ 



7 
 نت هو ۲ طسوتم ۶

 ی ین ءامنهار

 (زجرتساناج) هس هدامشنویساتسا 8

۹ 

 ( اکیسد
 ینایورصتام ولچرام و نرول ایقوس

 ترول ایفوسیانشآ اهن رد بیئرت ه
 یرث.نیمهو س یتایورتسامولچرامو
 نادنچدنچره هک.یهآ تخمو یلومعم
 (لساددتیفد ۱۰۲] تین ینلو مه
 یاکیسوزااهنت دانم الو رایب
 هدن ام قاب ین ث ملفرو هل وایاهآ اس
 اگه اک مه ین اهتفارظیتح « تسا
 دنووب ءادرف زورمازوریو » ینهاچ
 اد تسیشهوس# طقل ابرقت نامی یقاب هچنآ .دنبآيمن منجب اجنیا رگید
 ویلمموسد ندروآرد شیامنب ةتيمز
 هجا دایبب یلکشاب یلحم یاهتتر
 جراخ هیرودص یارب

 (/هبتممماو ها اامااومه)

 یآاهجرطخاب زور مسرشاپسهب میق
 تاجن یارب « ... امدومام وششوکو
 دحرسات دعب اما دوشیهقورش تبرشپ
 ددو ؛دوربمشپ 5علعوعم ۴ام
 هنآیسب ؛تسا قفوما هتیمزودره
 تب دوجوم لفادح )نا در۴ راک تیصخش
 لوط رد هل كلي یتح یارب ( وا
 دک دنیا رو هچ - دشاب سومحم ملیف
 :نویساتسا د یفرعم راظنتا رد ملیف
 یتقوهچو دن امیمنکاسیلصانامرهث و
 ویدانس : دوشیمزاغآارجام ماجتا رس
 تساهفشآ و قطنم یب و رادنک نانچ
 دنهاوخب کی باهیچاشامتلاجب ادب هع
 .دننک لای دابقد ارث آ

 (۲۳۰ 5هاعم عدو)

ِ 

 (زیاوتربار) اهدنخبلو اهگشا
 |ین ال وطافیقد ۱۷۳! ههقروهتشویدوویل اه
 رفتم و هقیقر تاسامحاژاروآ لالعو
 الت وب اتسرمهوزرجارو رب رلاس

 یاههنحصتخاس کارب زیاو قفومان
 اههنحمآی رد ناجیهداجب (ولاکیزوم
 هب هسنحص هتشرودجا ندرکطبترم و
 زالاح ری لب زوم می نتخ ام .رگیدکی

 رابیایاهقتهآ !دی ی رب زباو ذدهع
 اد هب یتح نیاتسردهودرجاد
 هبجیتآ رد و دسربتت مه ناقباس
 رثومملیق رد مه زوردنایلوج دوجو
 فان

 (؟ع 5ممف ها اد

 (ییئول یرج)تکعین یودرفت هس
 ؟یاهادا4ب ) نیدمک زیلوت مغرب
 یتحو (شنادادتسود یارب ارصعتمو
 ملیف نیرخآ نیا« دووبل اهرهم مغرب
 یدروخلتیس رب ام .نانچمه زیئول
 تنوتعو ییوجوت لاح نیعردو ینف
 ینادرسراک (ددوب یدوویا اهربغ )
 نیب رود نتفرگراکب هناهاگآ : تسوا
 تک ادحواهنحس یضعب نا زیمودکت رو

 هک الا اما. مایه كي زا هدافتسا
 هتفر كیاعوبجم » یگداس زا زیول
 رود شا هبل وا یاهملیف ندوب ؛یخوش

 .موسرمیدجاتیس مليفكيیوسب و هد
 یقت ای نادنف و تاسامحا تقر ,دیآیم
 یتسدکی (مبماجن او زاغآیتسالتم )
 تپل همهنیاو .دننکشيم مه دداد را
 ناسا هتاوتب یچاشامت هک تسیطرشپ
 .دنکلبحت اد مليفیسرافذخت .تقابح

 ۲م هج ۵ یسه)



 (كنابینرت) ناطیشل (لیاومایلیو) رث ویسکلک 8
 میف یتغیلبت را هارد دبرایب . تا تهج ود زا رسلیاو تکف
 داومابهژرابمرد (ریختین بهنیاو ) سخشم رتخد و ربپ یاهتیصخت الوا
 شب فرحیاجدی اشتسادحهچات خم زارق رپ ندای هتاوید یدنو تین
 هک هاگهاگو ,تسیف منی رثکا اما نشان رب هیاپزاو تسالشمیا زا
 رد یلصا لکشم .تسیدب یامتیب ته  رثویکلک » باتکی لی ام) ملف
 یارب شقوک یاب هک تسویراتس رسپ قفوما درب و تسیتبطتواقت
 !زجمیاه داحتدحودظنحو درک درگ یی اههراشا ین .(نآ نتسکشمهرد یار
 رو و ؛دنکیم كیک اینآ نینکارپ تم رو نمدرم یارجامالیبق زا
 زا هتشذع ) هک , کتاب یلادرگرک دنشابیم یلصا  ناتساد یااقب رتخد
 هلص وحی ورتنکیتردقاب هک ی اههنحص زا هتشذغو .اهنبا زج .دناذ اجنیاو
 (هنادربیمدوخریخا یاهیلیق دلت فیل وایجراخ یاهنحص ییاریع
 ید یاههنحص نیازآ كييه یتح یتسو باورساههنحم رو نسازیم
 و بانخپتاجت دن اوت زی ارازجم تحارمو دتشذگ# تعجر یاههنحص
 یقاب انهءییو فآ و تور یرته اثآرسرپ اوعد و ۵ امهورم
 دانیم هیت یتخاسراکب تسارارق را یتح)
 ام تمام ) زیایپ ۲۳9 ظهومر او هاعو ۸۵ ۴۱۷۵۸ ابطا ملیق 4( دیابت دادفدیتسا

 (لیوناک تپ) یتشهبلتح ۶
 ب ملیف هک دی ام یمنینچ رهاظب هچرگ| دراچیر) غادیناو ریشیودهبرک
 : ودفژرز ةمانشیامف . كي زا سبتقم ( زک ورب
 یخوف التمزا هنشذگ)دآ یدمع رثاو یر لکش زا ارملیق هدشمیایاوز 0 يجراخ یاههنحص كيکب الفبا لب ونلک شوک دز بت زادشوکیم دشوکیمتخس زکو رب اجنیارد دکشیااب
 یلکب ( تاتیور نزو اههصافرق را هب ,دنک رود زمایلب ولت انتی اف
 نی امن یرت نت لکشلماک ظن>یاتیمرب هدرپندمآ دورف زونهو ؟دسریعن اعتس
 هداساب) تساسومحم هنحصرهرخآ رد

 کی یاههدقع تروصپهمنش من .ندرک
 لحدوخیدوخب ندش وگزاباب هک مدآ
 یودبیسانشتاورزا یتح ملیف هنودیم
 زکو رب راک .(من امیمهره یب مهزمابلیو

 نامهیم دورو هساجص : ام تس تسا
 ملف یلصا راب هجیتت دد .یناتسرهخ
 تیر دی ب ه۳تساههتپ رته شودب
 یاهیخوش رگ ان مه, وفات یاهتتس
 ادرار نوا یاس... تسقيعشر اسب ددد مقر تا نان نیا یمقاو ریغ لکش زا مهودنشابوا

 نیارباثب لیوئلع مهس ؛ دننک یدک یملاد اییرقت نداد دارقرد را هک
 هکنیاردوا فضو ,تسودق همانشی امن فود زا شیپ هک یی اهتنمفرد تب اب یخوشوآ هیلوا یزبدحرطرد طقف نای امت الماک راوید هب ید نموین لپ
 .درذگیم رددح نیمهزآ ملیق . تان ام یبوخب دنتههنحصیور

 (۷هاعا وبهفنعه) ((مب هم ۸۵ ۱۰۱ ۲ 8۵۵0

۹۳ 



 كيفا رگ وملیف شیف

 (۳) نارادربملیف

 بموک ولسا سالگ اد
 5زمعمصاحع

 ۰۱۹۱۳ دلو

 دراو « ثاملآ طسوت
 :.هملیف یارب سپ
 یاهو تایل هنب مناتزا«اپورآ رج
 (۱۹۴۰) تشادرب ملیف
 - ادیمملیف ه ناونمپ , یتناکلاوک
 هگشنیلیا یاهویدوتسارد , «راگن ربخ
 نوشت رو عب قارنو درک ورق
 و ییایرد « یتمزکورف هرهاب هکنچ
 ی دوب طبترم ییاوه
 هفرک رک اهلی لیقنیادد هک یه

 توصدسب انپ

 هرصاحم «(۱۹۴۱)رادل ابیاه هدش
 راذب راک , نکادیپ « (۱۹۴۲) گدزب
 ندنل ۰ ویرتمدنب ۰ (۱۹۴۲) نزن و
 (۱۹۴۳) ینانوپ ٌماندهعو (۱۹۴۳)

 ییامنیس یامملیف
 ریدم تمساب

 یراوربملیف
 ۱۹۴۵ زاراچ هنانادرکرا) بش

۹۴ 

 یتوماخ»ییاتیرمآ

 دم
 ندریدلیژاسب «

 (ند
 نتچیرک زاراچ : 4 ) وهایم ۷

 اب یرادیبملیف
۳ 

 هدمقاشءیارب یلوین ۱۹۳۸

 .فل رلکیام» ثوریدلیژاب
 ( . رلاکینکت
 نلداسچ : هل ) رکید یلحات

۵ 

 (نتچیرک زاراچ,ل) صقد رالات
 (ندریدلیزاب +۵) الطیفق
 زا راچء# ) «لیهردنوا» هورت"
 ( نتجیرک
 ردن کلا .)دیفس سابلابیورم
 ( كيردنک كم
 (رمهتربار »۵) باثچیل اع

 (كيردنک كمردن اسکل !:)یدنم ۲
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۱۹۶۱ 
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 زلراچ :2)دلیفتیت قرب و دعر
 (.رلاکینکت .نتچیرک"
 زاراچ:# ) قشع ییامزآ تخب

 (.یلاکنکت. نت
 .دن رفزل راچ :۵) یگدن

 (.رلاکنمتسیا
 .رتتوکتوملع:)مود ککیودوآ
 (.لاکینکت
 نمورتلکیام:)رخشم رد
 (.رلکینکت
 (یربنددوک ) ) ایب ناولم
 زلراچ 2 ) نامسآ رد یدرم
 (نتچیرک
 (ورب تیپ.2ل) نیمزونامسآ
 :د) یمزیور شی امن نیرتکچوک
 (تدربدلیذاب
 ینکت , فلرلکیام ۰4) یوید
 ( .امارینکت .رلاک
 (دنفزل راچ:4)) يلينلليب
 ۵ ) رادرب مدقهتسهآ هناکیپ
 (یربتددوک
 . زریهیلنس ,) تشحوقریس
 (.رلاکنمتسیا
 دیدزدرالدنویلیم کي هک یرسپ
 (نتچیرک زاراچ:)
 امنیس . نیرگ یاگ : ) تمالع
 ماسندب : ناسیآ دد . پوکس
 [: نه
 ( .تلاهتس:)سرتممط
 هیرویف . حیندیس# )ناناوج
 (..بوکسامنیس .یلاکینکت
 ناجی )ناونپ ناجیه : دیورف
 یابند ؛ نارسیا رد . نتساه
 (هتورد
 نیا. ) لا لکش هب یقاطا
 (هانگقاطا:ناریارد.یجروف
 یزولفزوج .دق ) تمدخشیپ
 ناتسلکنا ملیف یمداعآ هزیاج

 هایسکرادرپ ملیف نیرتهبکارب
 ( .دیفس و
 .نتچیرک زاراچ :دل ) موسزار
 (پوکسامنیم

 نیمرلیک ناج :هل)یساتابردامیوت ۴
 :تفایرو همان -, ةيوکتس امنیت
 ناتسلکنا ملیف یمداکآ ةزیاج
 هایس یرادربملیف نیرتهبکآیب
 (. دیفس و
 ء ) اکیئاماج رد تفس یداب
 نمتسیا. كيردنکك مردن اسکلا
 :لاریارد . بوکسامنیس . نلاک
 (یئاماجرد ناموت

 روتدآ +۵ )هدب وا هب یلوقرعم ۵
 (.رلاکنمتسیا .رلیع

 .نیمرایگ ناج : )یبآ سکام ۶
 (بوکسامنیم رلاکنمتسیا

 هالططلو انس ظسااهاتسرا
 یمایپ . ف همجرت

۹۵ 



 رد

 رنهتب شیادیب
 امنیس «نی ریش» ةچخیرات

 هیتالرابربیپ

 كنارق دصتاپ ورازهودات
 لب ره نتفرک سشترو وب تدابع همنرب اب هک « دیس_يم ور رد 1

 هدرکت لویقهکتاعیحاس
 اسروپهب ارنلاس ,دوب  د هدنک تحارتسا دناوتب

 ریمولنارداری) دهومراچ] . . تایچاتامت دیدج یرس
 ار شورف دصد تسیبواپ

 اب .(دندوب هدرک داهتشیپ  رکب
 گكتارفیسب ,نیکسقتلاح ذود لوط ددشی

 حیجرت دوخ هک یسکیف . «مارک ورپ» كي.دوبیمئاد
 .تخاسیم ءدوبهداد  دوطنیا اد هماترپ «یمیدق
 ار اعلیف .لاقت كي تکی منییعت

 كي ًادعب . درکیمیقسم مین و تاعاسرس »
 و رسقاشا محون اپ ۱ *تعاسزااهییص .اهتعاس

 روطب بیترت نیابكیزوم . ااهیهظزا دسب.۱۱/۵
 .دیدرگ امتیسرکوراویمتات .. اهبش۶/۳۰ ات ۲ تعاس
 سوت قد رک پتیا تا ۱۱ ۲۸ تعاسزا

 نتتوفالیاعهصق هک هوداج  ء اهزود زا یضپ
 وزورکنوسنیبارورویلاک و. رازهود هب . طیلب ورق

۹ 

 اهست جراخ یاج

 ریوصتایو یرکیشات اب ار
 و «دادیم ناتتهدیرب یا
 هک - یتیچفیاس یتاتک راک
 هک » ةماترپ قوم نآ
 ور - دون شو ماتم ات
 «بوکسونیسک | رپ هراک یتح
 هکیملعیزاب بایسانیا-
 هدرک عارتخا ءون رلیما»
 تو .دشداسک «دوچ
 یاهمات اب هک یئاههاگتسد
 دوسچوب بیرغ و بیجع
 لاح ردای و دتدوب هدمآ

 ۲۸زود ردنیاریانب
 نلاس رد ۱۸۹۵ ربماسد
 رد عقاو هقاکنارک یدنه
 ۱6 ةرامش

 ,دندوب ضتجنیویم
 ء قف عنپ و يس نیا نب
 اب ؛ مادناكچوک درمكي
 .كياچتکرحویراحآ
 دوجو شوهزبت ینابشچاب





 نایاپ زا یپ هک ثشاد
 ناوتن آ یوسب اردوخ ,شیامن

 سپ وداریذ)تخادن ییمول
 درمنآ یئولوتسوگ وا ل

 و « (دندوبهنفرگت
 دیرخاهنشیپ وابهمدقمیب

 .داد اردیدجهاگتسد
 مادن ثچوک درمنی

 .دوب«سیلمژرژ»

 .ردپ -ریمول باوج
 دوهشن یاهباوج زا یکی
 اوخ رلظهک یو .تسا

 هاگتسدهپ یاهنان
 :تفگ «سیلم»هب .تشادن

 نه زا «ناوجدیم -
 هاگتسد نیا .دینک رکن
 هلتسمنیمحو تسینیشورف
 رو یکتسکشرو زا ارامش
 < ههدیم تاحت هدنیآ رد

 دوشیارراظنا ,هجوتبلاج
 « نآزجب یلو هدنکبلج
 نآ یارب یرکید هدنیآ
 روصتع

 «سیلم؛نیادوجوابو
 زاشیب) كنارف رازههدات
 (یزورماكن ارفرازهتسیب

 نیا و ۰ درکد
 + دوبمیظعاعقاو غلیم

 یاقآ وا زا سپ
 «نومرگ هژومریدم+ اموت»

 هجیتننودب امامت اما
 مول یاقآ و ؛دوب
 ثاتن یتقفاوم هنوکچیب

 «ییلم»هبواهکیباوج
 داد دوآهدنغ ذووتب

 نیادوجواپ و هسریمرظن
 تورابودناژ» هکناتچبه
 + تسا هداد نکدت « یلم
 رگا دو-پ یتسرد باوج
 نلاس رد نانچمه امتیس
 ءورکیم ادیپهماد هیدنه
 یووبان هب كنودب نوچ
 نیما یخ

 دراد همادا

 راگنهآ «یرابناج : 8
 رتکد» ملیفاب ییلگنا ناوج
 ترسهشب دناب زمیج متو ءون
  یاه ما زونهو.دیسر

 ریوصت نیارد. تسا
 سنگ اسم اب قاب
 بم هدید






